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1982 metų VLIKo Seimas
Lapkričio 6-7 d.d. Los An

geles mieste (Kalif.) įyko 
metinis Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Sei
mas. Dalyvavo 43 atstovai 
(iš 45) ir keli šimtai svečių.

Pagrindinį pranešimą pa
darė VLIKo pirm. Dr. K.

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS

Seimas solidarizuoja su 
pavergtųjų Lietuvos 
brolių ir seserų vedamą ne
nuilstamą ir ryžtingą kovą 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, tikėjimo 
ir sąžinės laisvės ir kitų 
pagrindinių žmogaus laisvių 
ir teisių, pripažintų tarptau
tiniais aktais ir sutartimis. 
Ir su gilia pagarba ir liūde
siu mini kovotojus, kurie yra 
žuvę, ar kenčia kalėjimuose, 
priverčiamojo darbo sto
vyklose, psichiatrinėse ligo
ninėse ar tremtyje.

Seimas, išklausęs prane
šimą apie Europos Parla
mento iniciatyvą, liečiančią 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
dabartinę būklę, ir imdamas, 
dėmesin VLIKo Valdybos, 
diplomatinių atstovų ir 
atskirų politinių organizaci
jų tuo reikalu atliktus žy
gius, ragina VLIKo Valdy
bą, bendradarbiaujant su 
Lietuvos diplomatine tarny
ba ir kitomis politinėmis or
ganizacijomis, sekti Europos 
Parlamento darbus ir imtis 
reikalingų žygių, kad pasiū
lyta Europos Parlamento 
Politinės Komisijos rezoliu
cija būtų priimta Europos 
Parlamento pilnaties sesi
joje.

Seimas apgailestauja, kad 
JAV ir teismuose kai kurie 
lietuviai yra kaltinami re
miantis Sovietų Sąjungos 
įstaigų pateiktais suklasto
tais daviniais,

Seimas pritaria ALTO 
Valdybos iniciatyvai suor
ganizuoti specialų komitetą 
tokiems lietuviams ginti, ir

Kviečia VLIKo Valdybą 
per savo įgaliotinius įsi
jungti į tokio komiteto veik
lą ir reikiamos teisinės ir fi
nansinės paramos sudary
mą.

Seimas reiškia pasitenki
nimą Amerikos Lietuvių 
Tarybos glaudžiu bendra
darbiavimu su VLIKu.

Seimas laiko Lietuvos 
laisvinimo pastangų derini
mą vienu iš VLIKo uždavi
nių. Pastebėdamas, kad 
Lietuvos laisvinimo pastan
gose lietuviškų organizacijų 
tarpe kartais trūksta dar
nos, o iš kitos pusės atkreip
damas dėmesį į tai, kad Los 
Angeles mieste kur vyksta 
šis Seimas, Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius ir 
JAV Lietuvių Bendruo
menės skyrius savo veiklą 
derina, Seimas sveikintų 
iniciatyvą panašų bendra

Bobelis, papildomai prane
šimus patiekė Dr. D. Kri
vickas, Dr. K. Jurgėla, V. 
Jokūbaitis. Seimo proga 
Tautos Fondo Kanados at
stovas A. Firinavičius įteikė 
50.000 dol. čekį.

darbiavimą išplėsti ir į kitas 
JA V-ių vietoves.

Seimas pageidauja, kad 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Valdyba, 
susitarusi su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdy
ba, imtusį iniciatyvos su
šaukti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferenciją.

Seimas, išklausęs JAV 
prezidento Ronald Reagano 
sveikinimą, adresuotą 
VLIKo pirmininkui Dr. K. 
Bobeliui Seimo sušaukimo 
proga, dėkoja prezidentui ir 
poniai Nancy Reagan už jų. 
sveikinimus ir pakartotiną 
JAV nusistatymą nepripa
žinti Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą, ir jų padrąsi
nančius ir viltį keliančius 
žodžius atgauti Lietuvai 
laisvę.

Seimas dėkoja taip pat vi
siems kitiems sveikinusiems 
VLIKo Seimą už jų pareikš
tus linkėjimus ir paramą.

Seimas užgiria VLIKo va
dovybės atliktus darbus ir

LIETUVIAI
PABALTIJO KLAUSIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Jungtinių Tautų posėdyje 
sovietų atstovas prikaišiojo 
Amerikai, kad ši varžo Por- 
toriko salų žmogaus teises ir 
trukdo žmonėms apsispręsti 
dėl savo priklausomybės. Į 
tuos priekaištus atsakė 
Amerikos atstovė Jungtinė 
se Tautose Dr. Jeanne 
Kirkpatrick ir jos patarėjas 
Carl Gershman, kurių kai 
boję atremiant sovietinius 
priekaištus visoje pilnumoje 
priminta Pabaltijo tautų 
tragedija pradedant nacių ir 
sovietų komunistų susitari
mu pasidalinti Europą ir 
vykstančią po karo pavergtų 
Pabaltiljo tautų tragediją su 
visom deportacijom religi
niu ir tautiniu persekiojimu 
iki šių dienų nežiūrint kad 
Sov. Sąjunga yra pasirašiusi 
JT. Žmogaus teisių Dekla
raciją ir iškilmingus Helsin
kio susitarimus. Tai pirmą 
kartą tokioj skalėj nuskam
bėjo Pabaltijo klausimas 
Jungtinėse Tautose. Be 
abejo, tas neįvyko be pabal- 
tiečių išeivių pastangų. 
Tame tarptautiniame foru
me Pabaltijo reikalai yra 
amerikiečių rankose labai 
patogus kozeris ginant savo 

reiškia padėką Valdybai ir 
jos pirmininkui Dr. K. Bo
beliui, skatindamas ir toliau 
vesti nenuilstamą kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir ypač plėsti ir 
stiprinti veiklą Europoje.

S.eimas dėkoja Tautos 
Fondo Tarybai ir jos pirmi
ninkui A. Vakseliui, Tautos 
Fondo Valdybai ir jos pirmi
ninkui J. Giedraičiui, taip 
pat Kanados Tautos Fondo 
Atstovybės pirmininkui A. 
Firavičiui ir kitų kraštų at
stovybėms, visiems darbuo
tojams už jų. sėkmingą aukų 
telkimą, o taip pat visiems 
aukotojams už jų gausias 
aukas ir kviečia visus ir to
liau dosniai remti Tautos 
Fondą.

Seimas skatina visus lie
tuvius pasinaudoti Tautos 
Fondo teisinių patarėjų pa
galba, ruošiant testamenti
nio palikimo dokumentus, 
kad jų turtas nepatektų į 
Lietuvos okupanto rankas.

Seimas dėkoja Los Ange
les Seimo Rengimo Komite
tui ir jo pirmininkui inž. An
tanui Mažeikai už gražiai 
suorganizuotą Seimą, 
banketo programos daly
viams už jų puikų progra
mos atlikimą ir visiems pri- 
sidėjusiems prie sėkmingo 
Seimo pasisekimo. Didelė 
padėka priklauso taip pat 
vietos klebonui, prelatui J. 
Kučingiui už maldas Seimą 
atidarant ir ypač už iškil
mingas pamaldas Šv. Kazi
miero bažnyčioje. (ELTA)

SVETUR
politiką, tačiau iš to yra 
daug naudos ir pavergtie
siems, kaip Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai.

Brazilijoje gyvena trečios 
kartos lietuvis Henrikas 
Alves Losinskas, kuris pa
garsėjęs kaip rašytojas, iš
leidęs net 25 knygas ir gavęs 
Brazilijos ’ rašytojų 
akademijos net tris premi
jas.

**♦
Amerikos žurnalas ’’Chess 

Life” iškelia lietuvį Dr. V. 
Palčiauską kaip pasaulinį 
šachmatininką. Jis turny
ruose nedalyvauja dėl laiko 
stokos, bet dalyvauja kores
pondentinėse varžybose, 
kur jis šiuo metu pirmauja ir 
turįs galimybę tapti pasaulio 
čempionu.

**♦
Amerikoje aktorius Kazys 

Vasiliauskas ruošia spaudai 
knygą ’’Lietuviai menininkai 
plačiame pasaulyje”. Jis bu
vęs Kauno dramos aktorius. 
Suinteresuoti menininkai 
prašomi teikti apie save ži
nių jo adresu: 7127 Heath- 
field Rd., Baltimore, Mary
land, 21212, USA.

Saulėlydis Nuotrauka K. Izokaičio

$ 3000 premija
JAV LB Kultūros Taryba 

1982 metų Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros pre
miją skirs už 1981 ir 1982 
metais išleistus lituanistinės 
tematikos humanitarinio tu
rinio mokslo veikalus arba 
eseistinių straipsnių rinki
nius.

1. Premijos siekti gali ir 
nespausdinti veikalai, rank
raščiai, nesvarbu, kada pa
rašyti.

2. Premijai bus priimami 
ne tik lietuvių, bet ir anglų 
kalba parašyti veikalai.

3. Paskutinė data veika
lams įteikti - 1982 m. gruo
džio 31 diena.

4. Pageidautina, kad 
rankraštiniai veikalai būtų 
parašyti mašinėle. Tačiau 
bus priimami ir lengvai iš
skaitomi ranka rašyti 
veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio 
pakanka atsiųsti po vieną 
nuorašą, bet kiekvieno 
spausdinto veikalo siunčia
ma po penkias knygas. Jas, 
jei norės, pasiliks vertinimo 
komisijos nariai. Visi rank
raščiai bus grąžinami jų au
toriams.

6. Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntėjams. Už 
paštuose užkliuvusias ar 
dingusias siuntas Kultūros 
Taryba neatsako. Jų ieško
jimu rūpinasi patys siuntė
jai.
Prie kiekvieno veikalo pri

dedamas lydraštis su auto
riaus pavarde, adresu ir te
lefono numeriu. Premijos 
siekti gali viso pasaulio lie
tuvių išeivijos kūrėjai.

1982 metų mokslo premi
jos siekiančius veikalus 
siųsti vertinimo komisijos 

pirmininko adresu: Dr. 
Kęstutis Keblys, 16349 
Addison, Southfield, Mich. 
48075.

Vertinimo komisija: Dr. 
Kęstutis Keblys pirm., prof. 
Julius Šmulkštys, prof. Dr. 
Leonas Sabaliūnas, Dr. Jus
tinas Pikūnas, Dr. Romual
das Kriaučiūnas.

JAV LB Kultūros Taryba

KRONIKOS BALSO Nr. 2

Australiją pasiekė ’’Kro
nikos Balso” Nr. 2, leidžia
mas Kronikoms Leisti Są
jungos Čikagoje. Šis nume
ris sustiprėjęs turinio at
žvilgiu ir pagerėjęs techniš
kai. Turiny žymių asmeny
bių pasisakymai dėl Kronikų 
leidimo svetimomis kalbo
mis, ilgu straipsniu pamini
mas Kronikų dešimtmetis, 
aptarti penki Kronikų tomai 
lietuvių kalba.

Ypač vertas dėmesio yra 
Dr. P. Gulbino rašinys apie 
L.K.B. Kronikos vertimus ir 
leidinius vokiečių kalba. Iš 
čia paaiškėja, kad dauguma 
medžiagos, kuri buvo 
paskelbta pirmuose Kroni
kos numeriuose, Vokietijos 
lietuvių pastangomis buvo 
paskelbta vokiečių spaudoj 
dar prieš 1972-sius metus, 
t.y. prieš pasirodant Kroni
koms. Kronikoms leisti au
kotojų sąraše skaitome ir 
šiuos aukotojus iš Australi
jos: po 100 dol. A.B. Budrys, 
A. Baltrūnas, V.V. Juzėnai, 
Alb. Kutka, J. K vietelaitis, 
P. Mikalauskas, Alf. Urne- 
vičius. Aukas siųsti: L.K.B. 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 
6825 Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60629 USA.
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Šviesios pusės ir šešėliai
Į metų pabaigą balansuo

jant metinę veiklą yra kuo 
vertai psigėrėti, bet lygiai 
yra ir šešėlių, liūdnų pusių, 
ką apyskaitos balansuotojo! 
pavadintų bendruomenės 
pasyvu.

Nesileidžiant į detales no
rėtųsi pastebėti, kad. šalia 
tamsių pusių yra daugybė 
didelių kreditų, kuriais ir 
šiandie grindžiamas visas 
lietuviškas gyvenimas: visos 
mūsų institucijos, organiza
cijos, bendruomeniniai na
mai, spauda, meniniai vie
netai ir t.t. Turint dėmesy, 
kiek mūsiškių čia yra ir kiek 
aktyviai prisidėjo prie šio 
viso milžiniško darbo, tai 
yra fantastiškas atsiekimas. 
Ir- tai atsiekta per palygi
namai trumpą laiką. Juk ką 
reiškia 20 ar 30 metų tokiai 
bendruomenei kaip mūsų. 
Tiesa, toks Sydnejus šiandie 
yra neatpažįstamas, kokį 
mes radom 1949 metais. Bet 
neišvengiamai reikia skai- 
čiuotis, kad čia yra milijonai 
žmonių, ne tiek įsijungę, 
kiek valstybiniu mastu ir 
valstybinėm priemonėm 
įjungti į visą krašto kūrybą 
ir statybą, pažangą. Galų 
gale gyventojai yra savame 
krašte, ir kiekvienas bet 
kokiu keliu įnašas kredituo
jamas viso krašto gerovei. 
Mes gi esame tik ateiviai.

daugiau 
savo tautiečių išlikimu lie
tuviais ir savo pavergta tė
vyne tikėdami jos būsima 
nepriklausomybe.

Nežiūrint, ką esame iki 
šiolei atsiekę, lygiai yra ne
mažiau aktualus klausimas 
ir bent visa tai išlaikyti. Jau 
kelinti metai negirdime, kad 
būtų naujų užsimojimų, 
projektų ar kitokių reikš

A.A.
JULIUI JASIŪNUI

nirus, jo žmoną Vincentą ir artimuosius liūdesy 
nDŠirdžiai užjaučiartie.

Bronė ir Petras Rop ės

A.A.
JULIUI JASIŪNUI

staiga mirus, jo žmoną Vincentą, artimuosius 
Australijoje, Lietuvoje ir užsienyje skausme nuoširdžiai 
užjaučiame

Ona Kavaliauskienė ir
Rūta

A.A.
JULIUI JASIŪNUI

mirus, jo žmonai Vincentai ir artimiesiems skausmo 
valandoje reiškiame gilią užuojautą.

Sydnejaus Liet. Žvejų Klubas

A.A.
JUOZUI ČEKAUSKUI

mirus, jo žmoną Aleksandrą, sūnus Raimondą ir Alvydą 
su šeimomis skausme nuoširdžiai užjaučiame

Sydnejaus JJet. Žvejų Klubas
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mingų užsimojimų, kas pa
pildytų turimus atsiekimus. 
Gaila, to nesimato. Mūsų 
akivaizdoje keičiasi kartos, 
bet iš naujai ateinančių ko
kios nors iniciatyvos nesi
mato. Net ir turimuosius at
siekimus išlaikyti pirmoj ei
lėj rūpinasi tie, kurie visa tai 
sukūrė. Nežiūrint to, kad ir 
iš paskutiniųjų vis tik viskas 
funkcionuoja be kliuvinių ar 
sutrikimų. Čia baigiasi opti
mistinė dalis ir prasideda 
šešėliuota pusė.

Jau minėta, kad gyveni
mam atėjo ir įsitvirtino nau
joji karta. Nekalbant apie 
naujus projektus, kurie ati
tiktų šio laiko dvasią ir net 
praktiško gyvenimo 
reikalavimus ir kurių iki 
šiolei nesimato, vis tik net 
graudu darosi, kad entu
ziastingo įsijungimo ne tik į 
lietuvišką veiklą, bet lygiai 
ir į turimų dalykų išlaikymą 
naujoji karta labai šykščiai 
prisideda arba net iš viso 
tuo nesuinteresuota. Tik 
pažvelkime į turimus davi
nius: mokyklose dirba tik 
vyresnieji, bendruomenės 
ar organizacijų vadovybėse 
tik pirmos kartos žmonės, 
turimų namų išlaikyme tik 
vyresnieji, aukotojų skel
biamuose sąrašuose - ar tai 
būtų bet kokio plauko fon
dai, ar tai einamiesiems rei
kalams lėšų kaupimas - visa 
tai ateina iš vyresniųjų, nors 
dauguma jų yra jau pensi
ninkai, su kaupu atidirbę ir 
priaukoję ne tik lietuvybės 
reikalams, bet ir gyvenama
jam kraštui. O tačiau bent 
pratęsimui viso to, kas įgyta 
ir sukurta, - visa toji našta 
vis tebegula ant vyresniųjų 
pečių ne tik idėjiškai, bet ir 
finansiškai. Šia prasme 

betgi pasigirsta gana pašai
pių balsų: seniai prasigy
veno ir ką jie darys su turi
mais kapitalais - tegu ir 
toliau pažaidžia.

Žinoma, tas "žaidimas" 
nesustoja, bet klausimas - ar 
ilgam? Nematant viltingų 
prošvaisčių jau ir šiandie ne 
vienas klausia: kam visa tai? 
Kas ateity naudosis mūsų 
sudėtais fondais, atsiektais 
rezultatais? Tiesa, fondai 
auga, net kitur namai ple
čiami, o tačiau mokyklos 
mokiniais tuštėja, organiza
cijų ar institucijų vadovų 
eilėse nesimato jaunų veidų, 
ir tai ne dėl to, kad jaunieji 
nebūtų įsileidžiami, bet jie 
neprisišaukiami. Net tokiose 
jaunimo organizacijose, kaip 
skautai, sportininkai, jų va
dovybėje vis tie patys jau 
raukšlių išvagoti veidai, 
nors visi gerai žinome, kad 
jaunųjų padėtis šiandie yra 
nepalyginama su vyresniųjų 
turėtomis pradžioje sąlygo
mis, kai nemokėta nei gyve
namojo krašto kalbos, kai 
atsivežtos profesijos ir žino
jimas buvo totaliai nuver
tinta ir visi įstatyti į patį že
miausią juodadarbio sluogs- 
ni.

Čia ir yra mūsų bendruo-

MIRUSIEJI
A.a. J. Jasiūnas

Lapkričio 29 d. staiga šir
dies figos pakirstas mirė Ju
lius Jasiūnas, sulaukęs 66 
metų. Velionis buvo gimęs 
1916 m. Liepojoje, Latvijoje. 
Kaune lankė 3 gimnaziją. 
Karinę prievolę atlikęs 2-me 
inžinerijos batalione gavo 
jaun. puskarininko laipsnį. 
Vėliau dirbo kaip meistras 
Karo Aviacijos dirbtuvėse, o 
vėliau perėjo į plačiųjų gele
žinkelių dirbtuves. 1940 me
tais vedė Vincę Augelaitę su 
kuria 1944 metais pasi
traukė į Vokietiją. Karui 
jasibaigus apsigyveno Dil- 
ingeno stovykloje iš kur 
.948 m. atvažiavo į Austra- 
iją ir apsigyveno Sydnejuje. 
Vadžioje kontraktą atliko 
Water Boarde, o po to dirbo 
įvairiose australų firmose, 
vėliau vėl grįžo į Water 
Boardą, kur jis dirbo 
mechaniku. Sveikatai pra
dėjus šlubuoti praėjusiais 
metais išėjo į pensiją ir gal
vojo dar su žmona pasi
džiaugti gyvenimu. Velionis 
buvo labai nuoširdus ir 
darbštus žmogus, priklausė 
Ramovėnų Sąjungai ir Žvejų 
Klubui ir visuomet atlikdavo 
savo pareigas labai kruopš
čiai ir sąžiningai, turėjo 
daug draugų, todėl nenuos
tabu, kad į jo laidotuves,

,5 . PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėvui a.a. Juozui Čekauskui mirus, 
gilią padėką reiškiame prel. P. Butkui už šv Mišias, lai
dotuvių apeigas ir rožančių koplyčioje.

Dėkojame p. A. Kramiliui už vargonavimą ir giesmes 
bažnyčioje, ačiū visiems draugams, pažįstamiems už ve
lionio intencija aukotas šv. Mišias, už paguodos žodžius ir 
užuojautas kortelėmis ir per spaudą.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, velionį palydė- 
jusiems į amžino poilsio vietą.

Žmona Aleksandra, sūnūs Raimondas 
ir Alvydas su šeimomis

menės skaudžiausia prible- 
ma, nes nesimato ateities. 
Paskutiniu metu atsirado 
netgi naujų gudročių, kurie 
niekur niekuo neprisidėda
mi, o tačiau naudodamiesi 
viskuo, kas jau turima ir su
kurta, ima atvirai šaipytis iš 
visų tautinį darbą dirban
čiųjų, kas smukdo dirban
čiųjų nuotaikas ir ne vienam 
pakerta jėgas.

Prieš keletą metų kažkas 
prasitarė, kad bendruomenė 
problemų neturi. Ar bend
ruomenės, o tuo pačiu ir lie
tuvybės ateities klausimas 
nėra pati didžiausia ir svar
biausia mūsų visų 
problema? (v.k.) 

kurios įvyko gruodžio 2 d. 
Rookwoodo lietuvių kapinė
se, susirinko virš 100 žmo
nių. Religines apeigas atliko 
prel. P. Butkus, o prie velio
nio kapo kalbėjo Ramovėnų 
pirmininkas p. A. Skirka, 
draugų vardu atsisveikino 
V. Bukevičius, ir žvejų var
du žodį tarė p. Šaparienė. 
Laidojimo apeigos baigtos 
Tautos Himnu. Po to velio
nio brolis p. Edmundas Ja
siūnas, atvykęs iš Čikagos 
dalyvauti brolio laidotuvėse, 
padėkojęs visiems daly
viams pakvietė velionio 
žmonos vardu į šermenis 
Sydnejaus Lietuvių Namuo
se.

V.B.

A.A.
ANGELĖ KALĖDIENĖ

Lapkričio 13 d. Liverpoo- 
lyje (NSW) mirė Angelė 
Kalėdienė, sulaukusi 70 
metų.

Angelė Plioplytė-Kalė- 
dienė gimusi Marijampolėje. 
Šeimoje turėjo vieną seserį. 
Būdama 22 metų ištekėjo už 
Stasio Kalėdos. Stasys dirbo 
miškininkystėje, Angelė 
mokytojavo. Dar Marijam
polėje gimė sūnus Romas ir 
dvi dukros Nijolė ir Laimu-. 
tė.

Užėjus karui ir artėjant 
bangai pavergėjų, 1944 m. 
Angelė su šeima pasitraukė 
į Vokietiją, ilgiau gyveno 
Bavarijoje, Rotenburge. 
1949 metais atvyksta į Aus
traliją ir pastoviai įsikuria 
Sydnejaus mieste. Pačioje 
įsikūrimo darbymetėje iš
tinka nelaimė: suserga An
gelės vyras ir po ilgos ligos 
1971 m. miršta. Po vyro 
mirties Angelė, sūnaus Ro-‘ 
mo ir dukterų Nijolės ir Lai
mutės globoje įsikuria Li- 
verpoolyje, kur gyveno iki 
mirties.

Angelė ramaus švelnaus

ŽINIOS
AUSTRALAI

DISKUTUOJA
TARYBŲ SĄJUNGĄ

Lapkričio 18-19 d.d. Aus
tralian National Universite
te įvyko konferencija tema 
’’The Other Superpower: 
U.S.S.R Today”. Susirinko 
apie 130 dalyvių iš Canber- 
ros, N.S.W., Victorijos. Iš 
Tasmanijos atvyko vienin
telis pabaltietis H.E.L.L.P. 
organizacijos atstovas Ra
mūnas Tarvydas. Tarp kita 
ko buvo diskutuojama nau
joji Kremliaus valdžia, Sov. 
Sąjungos ekonominė ir už
sienio politika, naujoji lite
ratūra, rusai emigrantai 
Australijoj ir mažųjų tautų 
Sov. Sąjungoje klausimas.

Baltijos kraštus paskaiti
ninkai minėjo gal dešimtis 
sykių sąryšyje su ekonomi
nio lygio skirtumais Sov. 
Sąjungoj, pasipriešinimu 
Maskvos valdžiai, rusifika
cijai. Tasmanijos atstovas 
gavo progos kalbėti du kar
tus. Jis pabrėžė, kad oku
puoti Pabaltijo kraštai nori 
ne tik geresnių ekonominių 
sąlygų ir žmogaus teisių, bet 
laisvės nuo Maskvos.

Į klausimą, ar nekomunis
tinė Maskva atitrauktų oku
pacinę kariuomenę iš Pabal
tijo, nė vienas rusas dalyvis 
nenorėjo atsakyti.

Tarp dalyvių buvo penki 
ukrainiečiai, tiek pat rusų 
(vienas iš sovietų ambasa
dos, sako, esąs KGB šefas 
Australijoj), trys lenkai, du 
amerikonai. Daugumą Suda
rė australai akademikai, 
studentai ir žurnalistai. 
Kaip minėta, iš pabaltiečių 
dalyvavo tik vienas atstovas 
iš Tasmanijos.

R.T.
♦ ♦ ♦

Galingos Ispanijos komu
nistų partijos vadui S. Car
rillo pasitraukus jo vietoje 
stojo G. Inglesas, kuris rek
lamuojasi tęsti Carrillo poli
tiką ir siekti partijos nepri
klausomybės nuo Maskvos. 
Po paskutinių rinkimų Ispa
nijos parlamente komunistai 
tegavo tik 4 vietas vietoj 
turėtų 23.

būdo, visuomet su šypsena 
gyveno tik šeimai, rūpinosi 
jų gerove ir laime, tai buvo 
jos gyvenimo tikslas. Nors 
gyvenime patyrė daug 
skausmų ir pergyvenimų, 
bet vėliau ir džiaugsmo, visi 
vaikai gražiai įsikūrę, sukū
rė šeimas, užaugino net 11 
anūkų, jie praturtino Ange
lės gyvenimą.

Palaidota lietuvių kapuo
se Rookwoode, palydėjo 
kun. P. Butkus, būrys gimi
nių ir draugų.

Mindaugas Šumskas
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Nelėtindamas žingsnio
VYTAUTUI VOSYLIUI 70 metų
Europos politiniam dan

gui niaukiantis ir žvarbiam 
vėjui draskant paskutinius 
medžių lapus, 1912 m. lap
kričio 16 d. Čypėnų kaime, 
Vabalninko valsčiuje išvysta 
pasauli Vytautas Vosylius, 
šeštasis šeimoje. Augdamas 
daugiavaikėje šeimoje jau 
nuo kūdikystės pajuto 
’’bendruomeninį” gyvenimą. 
Gimus septintajam, netru
kus miršta motina, palikda
ma būrį vaikų, o po kelių 
metų miršta ir tėvas. Nors ir 
be tėvų, tetų ir giminių au
ginami, beveik visi siekė 
mokslo šviesos.

Vytautas baigia Panevė
žyje pradžios mokyklą ir 
septynias gimnazijos klases. 
Stoja savanoriu į Lietuvos 
aviatorių eiles ir po poros 
metų galutinai pasilieka 
tarnautoju meteorologijos 
stotyje. Vėliau veda ir augi
na dukrą, kuri šiandien Lie
tuvoje baigusi inžinerijos 
mokslus, dirba savo profesi
joje.

Antrasis pasaulinis karas 
sužlugdė daug lūkesčių ir 
planų, ir Vytautui tenka ko
voti ne Lietuvos karių eilė
se, bet įsiveržėlių gretose. 
Karas jį nubloškia į šiaurę; 
Suomiją ir Norvegiją, kur ne 
kartą gyvenimo siūlas vos 
nenutrūko. Kažkokia laimė 
vis lydėjo, vis išsaugojo ir po 
ilgos bei permainingos odi
sėjos sulaukia taikos, kaip ir 
tūkstančiai lietuvių, Vokie
tijos pabėgėlių stovykloje.

Nuo pat ankstyvos jau
nystės Vytautas mylėjo dai
ną ir turėdamas gražų balsą, 
dainuoja gimnazijoje, avia
cijoje ir bažnytiniuose cho
ruose. Po karo apsigyvenęs 
Wiesbadeno D.P. stovyklo
je, įsijungė į Stepono Sodei
kos ansamblį ir su koncer-
tais aplankė beveik visas 
D.P. stovyklas Vokietijoje. 
Ansamblyje Vytautas dai
nuoja, vaidina ir šoka. Visas 
priimtas roles ir užsianga
žavimus rimtai atlieka, rū
pestingai jiems pasiruošda
mas. - *

Geriausia dovana liet, knyga
Susirūpinę, ką dovanosime švenčių proga artimiesiems 

ar bičiuliams? Užsukite į Sydnejaus Lietuvių Klubo Bib
lioteką! Čia didžiulis pasirinkimas knygų suaugusiems, 
jaunimui, net kitataučiams svetimomis kalbomis, tinka
mų dovanoti lietuviškai nemokantiems. Štai keletas jų: 
V. Sruogienė. LIETUVOS ISTORIJA.
P. Gaida NEMARUS MIRTINGASIS. Apie arkivysk. T. 

Matulionį.
S. Santvaras. RUBAJATAI. Poezija.
A. Rukša. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS.
V. Vailionis. LIKIMO AUDROSE.
A. Baronas. SAULĖS GRĮŽIMAS.
V. Alantas. AMŽINASIS LIETUVIS.
V. Mykolaitis-Putinas. SUKILĖLIAI.
Red. K. Barėnas. DEŠIMTOJI PRADALGĖ. (Literatū

ros metraštis).
P. Vaseris. PADANGIŲ KELIAIS.
P. Gaučys. ISPANŲ NOVELĖS.
A. Shifrin. THE FIRST GUIDEBOOK TO PRISON & 

CONCENTRATION CAMPS OF THE SOVIET 
UNION.

A. Kueng. A DREAM OF FREEDOM.
A.A. Tamošaičiai. LITH. NATIONAL COSTUMES.
M. Juras. DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS. Maldaknygė 
J. Andrius. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS.

Taip pat čia gaunamos ir Australijoje gyvenančių 
autorių knygos: J.A. Jūragio, V. Janavičiaus, V. Kazoko, 
A. Lukšytės, A. Janavičienės, A. Saudargienės, L. Po
cienės, A. Skirkos ir kitų.

Didelis pasirinkimas ir plokštelių, jų tarpe naujau sios 
J. Rūbo, Žiemelytės, Šalčių.

Laukiame ir iki pasimatymo * bibliotekos spaudos 
kioske!

Syd. Liet. Klubo Bibliotekos Vadovybė

Vytautas Vosylius

Atvykęs Australijon ap
sigyvena Adelaidėje ir vos 
susibūrus pirmiesiems dai
nininkams, Vytautas stoja į 
jų eiles. Dainuoja ilgus me
tus Lituania chore, vėliau 
oktete ’’Klajūnai” ir šv. Ka
zimiero bažnytiniame chore.

Vytauto Vosyliaus visuo
meninė veikla labai šakota. 
Jis kaip tas Vaižganto ’’Pra
giedrulių” Mykoliukas visur 
kviečiamas, visur prašomas 
ir visur suspėja. Jis išren
kamas į pirmąją Adelaidės 
Šv. Kazimiero Parapijos 
Tarybą, kurioje ir šiandien 
tebedirba, tai jau virš 30 
.metų.

KARŠTIS
Jurgis Jankus

Su jos žodžiu, ir aš atsiim
niau. Prieš keletą metų 
draugai jai atnešė gėlių pri
merktą sunkią metalinę 
vazą, išraižytą senoviniais 
raižiniais. Aukštą tokią,

Mėgsta ne tik dainą, bet ir 
scenos meną, tad nuo pirmų 
dienų Adelaidėje jungėsi į 
teatro veiklą; rūpindamasis 
spektaklių apšvietimu ir 
kartu suvaidindamas įvai
rius vaidmenis. Prisiminti
nas jo vaidmuo J. Griniaus 
dramoje ’’Stella Maris” (rež. 
J. Venslovavičius), kur Vy
tautas vyskupo vaidmenyje 
nustebino visus žiūrovus, 
giliai įsijaučia ir iki smulk
menų išgyvena ir sukuria 
vyskupo charakterį.

Vytautas domisi foto 
.menu ir su foto aparatu ap
keliauja didesnę Australijos 
žemyno dalį. Jis įamžino 

____  

apačioje į siaurumą sus- 
mauktą. Dabar ji stovėjo 
miegamojo kampe, prista
tyta aukštų džiovintų 
smilgų.

Tyliai išslinkau iš lovos, 
išėmiau smilgas, atsargiai 
paguldžiau ant grindų, kad 
nesušlamėtų, o vazą paė
miau į ranką. Buvo sunkoka, 
patogi kirsti. Kita ranka 
siekiau ant lovos galvūgalio 
padėtos lemputės. Aldona 
pagavo už rankos ir su
šnibždėjo:

— Argi taip nuogas ir eisi? 
Užsimesk nors palaidinį.

Dingtelėjo, kad palaidinis 
tik kliudys, bet ir vėl... Gal 
ir gerai, kad sulaikė. Kaip 
čia, žmogus, eisi pasitikti 
svečių kaip pirmasis tėvas 
rojuje. Kad ir nekviestų, bet 
vis tiek svečių. Jau tikrai 
virpulio griebiamas, pasi- 
siekiau nuo kėdės atlašo pa
laidinį ir užsimečiau.

— Užsimesk ir tu, — nu
mečiau ir jai palaidinį. — 
Užsimesk, per verandą iš- 
slink lauk, bėk pas kaimynus 
ir paleisk gerklę, kad čia 
plėšikai, — pasakiau staiga 
atėjusią išsigelbėjimo mintį.

Man buvo aišku, kad plė
šikai, išgirdę triukšmą, 
viską mes ir išlėks galvo
trūkčiais, bet ne jai.

— O tave palikti čia vieną? 
— atšnibždėjo. — To tai ne. 
Tu eik pirma, aš iš paskos. 
Ką žinai, kai būsim abu, gal 
susišnekėsim kaip žmonės 
su žmonėm. O verandoj irgi 
nebuvai. Gal ir ten jau kas 
atviras duris saugo. Bėgsiu 
ir tiesiai į glėbį.

Ginčytis ir aiškintis nebu-

DAIROMĖS ŠVENTĖMS DOVANŲ?

Dailininkas Leonas Urbonas siūlo labai lengvomis są
lygomis savo kūrybos paveikslų. Pardavimas vyks sa
vaitgaliais iki pat Kalėdų. Kreiptis: Aro Sodyba, Alambie 
Rd. Mittagong (trys km pravažiavus Mittagong centrą 
Melbourne kryptimi kairėje pusėje).

Geriausia šventinė dovana artimiesiems ir draugams - 
lietuvio dailininko paveikslas. Pasinaudokite nepasikar
tojančia proga!

nuostabių gamtos vaizdų, 
gėlių, uolų ir tropikų bei dy
kumų vaizdus, iš skaidrių 
sudarė įdomų montažą 
pavadintą ’’Tremtinio ke
lias”.

Nelengva šioje trumpoje 
apybraižoje išsamiau aptarti 
Vytauto visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą. Jis jau keleri 
metai vadovauja Adelaidės 
Ramovės skyriui, yra Ade
laidės Apylinkės Valdybos 
narys kultūros reikalams; 
suruošia minėjimus, popie
tes ir kt. Šiemet išrenkamas 
į ALB Tarybos narius.

Nuostabus yra Vytauto 
energingumas. Jis niekuo
met nepavargęs, niekuomet 
nesiskundžia, nepažįsta 
nuovargio, o darbų galybė

Penktasis Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas 
vyks 1983 metų liepos 1-24 
dienomis. Kongreso atida
rymas liepos 1 d. II Pasaulio 
Lietuvių Dienų eigoje Čika
goje. Stovykla ruošiama lie
pos 4-10 d.d. Oberlin College 
netoli Cleveland©. Atstovai 
toliau keliaus į Trent Uni
versitetą prie Toronto stu
dijų dienoms liepos 11-20 
d.d. Montrealyje liepos 
22-24 d.d. įvyks vietinės 
spaudos konferencija, kon
certas, banketas ir oficialus 
V PLJK uždarymas.

STOVYKLA.

1982.XI.16 V. PLJK sto
vyklos akademinės progra
mos rengimo komisiją su
daro šie asmenys: Birutė 
Bublienė iš Detroito (komi
sijos pirmininkė), kun. 
Antanas Saulaitis iš Čika
gos, seselė Igne Marijošiūtė 
iš Putnamo ir Viktorija 
Lenkauskaitė iš Cleveland©. 
Stovyklos Techninės Ruošos 
Komisijos pirmininkė yra 
Rusnė Baltrušaitytė-Kaspu- 
tienė iš Detroito. V-sios 

vo nei kaip, nei kada. Į deši
nę pasiėmiau lemputę, kai
riąja suspaudžiau vazą. Aš 
kairiarankis, bet kertu ge
riau už kitą su dešine. Tei
singiau, kirsdavau, kai 
buvau pasinešęs į boksinin
kus, bet kas gali pasakyti, 
kad negalėčiau taip kirsti ir 
dabar.

Išslinkau į koridoriuką, 
prisėlinau prie saliono ir 
kiek begalėdamas ramiau 
pasakiau:

— Sveiki gyvi! Gal galė
tumėt pasakyti, ko čia ieš
kote?

Tylu. Tik ausyse skamba 
mano balse atsiradęs vibra
to, kurio net dainuodamas 
niekada negalėjau išspausti. 
Salione nė krepšt, o galvo
jau, kad, išgirdę mano tokį 
ramų balsą, galvotrūkčiais 
dums* lauk. Kelis akimirks
nius buvo visiškai tylu, pas- 
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visuomet jį veja, tad nepa
matysi jo lėtame žingsnyje, 
bet vis ristele, visur suspė- 
damas, visus darbus su
skubdamas atlikti. Būdamas 
nuoširdus, mėgsta atvirą ir 
tiesų žodį.

Daug paramos ir pagalbos 
Vytautas susilaukia iš savo 
gyvenimo draugės - žmonos 
Irenos, kuri yra nemažiau 
aktyvi mūsų bendruomenės 
dirvonuose.

Linkiu Vytautui 70 metų 
amžiaus sukaktyje nelėtinti 
žingsnio ir su tokia pat 
energija ir pasiaukojimu 
darbuotis mūsų tautos 
gerovei.

Ilgiausių metų!
V. Baltutis

Kongresinė 
informacija

PLJK stovyklos tikslas yra 
supažindinti stovyklautojus 
su svarbesniais Lietuvos is
torijos laikotarpiais, kad da
lyviai pajustų ir pažintų 
savo lietuvišką kilmę ir savo 
priklausomybę lietuvių tau
tai. Kiekviena stovyklos 
diena bus skirta atskiram 
svarbesniam Lietuvos isto
rijos laikotarpiui: Lietuvių 
Kilmės Diena, Tautinio At
gimimo diena, Laisvosios 
Lietuvos diena, Žmogaus 
Teisių diena ir Tautinių Ry
šių diena. Dienos programa 
bus padalinta į tris dalis: 
Pratyba / Paskaita / "Pritai
kymas.

ATIDARYMAS

1983 birželio 21 - liepos 9 
dienomis Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu įvyks V PLJK 
jaunų dailininkų rinktinė 
meno paroda. Paroda bus 
išstatyta Ilinojaus Universi
teto (Čikagoje) architektū
ros fakulteto (School of Ar
chitecture, Art and Urban 
Planning) meno galerijoje. 
Parodos oficialus atida
rymas birželio 24 d. 5-7 vai.

kum pasigirdo keistas, be
veik ritmingas garsas, toks 
nei tai šlumsėjimas, nei tai 
čepsėjimas. Greitas toks.

— Ar kurčias? — pakėliau 
balsą. — Jeigu klausiu, tai 
atsakyk. Ar lauki, kad įei
čiau? — ir iš impulso žengiau 
žingsnį, bet Aldona pagavo 
už rankovės.

— Gal užsiglaudė už sie
nos ir tik laukia, — sušnibž
dėjo. ’

Sumečiau, kad galėjo būti 
ir taip. Išgirdęs balsą, užsi
glaudė už sienos ir laukia, 
kol kilstelsiu galvą pro tarp
durį, ir tuo pačiu momentu 
nuėjo per širdį ypatingas 
pasididžiavimas moteriške, 
tokioj bėdoj nepraradusia 
galvos. Gal pats didžiausias, 
kokį kada jutau, bet pasu
kau galvą į ją ir sužnioždė- 
jau: ■

Nukelta į psl. 4
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SKAITYTOJAI PASISAKO
KALTINIMAI

BENDRUOMENEI

Esame įpratę spaudoj 
skaityti įvairias kritiškas 
pastabas, taikomas mūsų 
organizacijų vadovams. Bet 
kartais lazda atsisuka kitu 
Balu ir įvyksta atvirkščiai.

tai ’’mūsų Pastogės” Nr. 45 
Adelaidės bendruomenės 
pirmin. Č. Zamoiskis pa
žėrė visą eilę kritiškų pas
tabų savo apylinkės kai ku
rioms organizacijoms ir at
skiriems asmenims.

Pirmininkas nusiskun
džia, kad du korespondentai, 
aprašydami bendruomenės 
susirinkimą, pranešė, kad 
bendruomenės valdyba šiais 
metais N. Metų sutikimo 
baliaus neruoš, nors disku
tuojant ne patvirtinta, kad 
balius bus ruošiamas. Apie 
jo ruošimą nutarimas valdy
bos padarytas savaitę 
vėliau. Tad kur čia nusikal
timas?

Savo ilgame pasisakyme 
pirmininkas rimtai o kartais 
sarkastiškai stato klausi
mus, kodėl spaudos bendra
darbiai nerašo apie tas 
problemas, kurias jis laiko 
svarbiomis. Atsakant į šį 
priekaištą, tenka priminti, 
kad adelaidiškiai korespon
dentai per visus tuos metus, 
kai Č. Zamoiskis yra bend
ruomenės pirmininkas, 
Adelaidės apylinkę, labiau 
negu išgarsino. O ką rašyti, 
apsprendžia patys bendra
darbiai. Jei pirmininkui rū
pėjo, kad būtų pasisakoma 
jam aktualiais klausimais, 
galėjo į juos kreiptis. Tik

Karštis
Atkelta iš psl. 3

— Nebijok, aš žinau, ką 
darau, tik jeigu pamatytum, 
kad man blogai, daryk, kaip 
sakiau. Bėk laukan ir klyk, 
kiek tik plaučiai leidžia. Čia 
man vis tiek nepadėsi.

Pasakiau. viena ranka 
užsimojau vaza, o kita švys
telėjau lempute pro duris. 
Nieko. Priešais salionas 
buvo tuščias, ir ant sienos 
toj pat vietoj tebekabėjo 
Galdikas. Tiesus, net į šalį 
nepakrypęs. Ne kitaip, kaip 
už sienos užsiglaudęs stovi 
ir laukia. Kiek galėdamas 
pašvaisčiau į šonus, irgi nie
ko. Tada prisitūpęs, k£d ne
gaučiau per galvą, žvilgte
rėjau į vidų, nieko. Apsukau 
šviesą per visą kambarį, irgi 
nieko. Tik netyčia paleidau 
šviesą žemyn ir, kaip 
mestas, pašokau atbulas. 
Net žmonos ko neparver- 
čiau, o lemputė iš rankos iš
krito ir užgęso.

— Kas yra? — jau gana 
garsiai paklausė ji, bet aš 
nesumečiau ką pasakyti.

Negalėjau sumesti. Nega
lėčiau pasakyti, kad buvau 
mirtinai nusigandęs, bet iš 
burnos nėjo joks garsas. Ant 
sofos gulėjo velnias. Tikras, 
gyvas, kaip iš akies trauk
tas: juodi ragai, žibančios 
akys, pats visas juodas, ilga 
nosim, o panosėj cigaras. Il
gas, storas, tikrų tikriausias 
cigaras.

Po pirmo nustėrimo pro 
rankų ir kojų virpėjimą atė
jo mintis, kad čia ne velnias. 
Kad ir velnias, bet netikras. 
Koks nors juokdarys, kas 
nors iš draugų apsirengė 
juodai, užsidėjo kaukę, atsi- 

riausia toks pageidavimas 
būtų priimtas. Bet jeigu pir
mininkas to nepadarė, ne 
korespondento kaltė.

Reikia sutikti, kad baliaus 
ruošimas nėra pagrindinis 
bendruomenės valdybos rū
pestis. Bendruomenė nesu
griūtų, jei jo ir nebūtų. Ne
sugriūtų, jei nebūtų ruošia
mos* ir Lietuvių Dienos. Bet 
žymiai geriau, kai ir vienas 
ir kitas parengimai vis ruo
šiami.

Šis nelemtas N. Metų ba
liaus pajudinimas, atrodo, 
buvo tik preteksas bend
ruomenės pirmininkui išsa
kyti susikaupusią pažiūrą.

Mūsų žinomas filosofas 
Dr. J. Grinius, rašydamas 
apie bendruomenę, šitaip iš
sireiškęs: ’’Lietuviškos or
ganizacijos ir LB sudaro 
vieną moralinį organizmą, 
ant kurio bazuojasi visa 
bendruomenės struktūra ir 
veikla. Visa, ką šios organi
zacijos sukuria pozityvaus, 
yra laimėjimas visai bend
ruomenei”. Tad ir gerai pa
ruošta ramovėnų BBQ, ar 
Lietuvių Sąjungos nors ir 
neapmokamas balius, jei tai 
padaryta su narių pritarimu, 
yra pozityvus įnašas į bend
ruomenės gyvenimą ir jį 
praturtina. Nereikėtų pik
tintis ir retai matomais vei
dais. Tektų džiaugtis, kad 
jie bent šiais atvejais pasi
rodo. Tai tik parodo, kad jie 
lietuvybei dar nėra galutinai 
žuvę. Turime lietuvių, apie 
kuriuos sužinome, kai 
juos karstuose paskutinėje 
kelionėje atgabena į šv. Ka
zimiero bažnyčią. Bet ir jų
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gulė ant sofos ir krebždinosi, 
.kol mus iš miego prisikrebž- 
dino. Gal iš pačių artimųjų. 
Gal net kuris iš tų, kurie 
šiandien buvo atėję pasvei
kinti vardadienio ir dar ci
garų dėžę atnešė. Jiems ir 
išsišnekėjom, kad nakčia 
viską paliekam atlapa. Aiš
ku, kad kuris nors iš jų. Bet 
ir gaus. Kad jį kur perkūnė
lis, kai gaus. Su ta pačia va
za. Nors ir ne tiesiai į tarp- 
kaktį, bet mėlynais šonais 
tai išlėks. Tegu pasilaižys 
kelias dienas. O kad ir sa
vaites. Jeigu šoks bėgti, lei
siu į nugarą. Ne juokais, bet 
kad pakniopstomis į kiemą 
nusiverstų.

— Kas yra? Ką pamatei? 
— nesulaukdama atsakymo, 
vėl klausė Aldona.

— Tuoj pamatysim, — su-, 
šnibždėjau, graibydamas 
pirma iš rankos iškritusios 
lemputės.

Susigraibęs ir dar net ne
įžiebęs, ėmiau šaukti:

— Nusiimk kaukę, šėtone, 
jeigu nenori čia pat ant sofos 
susmirs...

Tebedrebančia ranka 
įžiebiau lemputę ir per pusę 
žodžio užkandau žadą.

Nebuvo ko nusiimti. 
Nebuvo jokios kaukės. Ant 
sofos, labai gerai įsipatogi- 
nusi, net žmonos austinę pa
galvėlę po pirmutinėmis ko
jomis pasiglemžusi, gulėjo 
juoda ožka, o iš pakelto snu
kio kyšojo ligi pusės su
kramtytas cigaras. Įjungiau 
saliono šviesas. Prie stalelio 
gulėjo numesta cigarų dėžu
tė, cigarai pabirę ant kilimo, 
o ji vienu gardžiavosi. Ir 
nebe pirmu. Ant žemės ir 
ant sofos buvo pritrupinta 
gana daug tabako.

Užpakaly išgirdau žmonos 
juoką, Tokį neįprastą, ne-
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negalime išsižadėti, nes tai 
mūsų mažos tautos nariai, 
apgailėtinai nesupratę savo 
vietos tautoje.

Su priekaištais blogai pa
sitarnauta ir tautiniams šo
kiams. Jei vadovas, kuris 
gražiai kalba lietuviškai, šia 
kalba nesusikalba su savo 
šokėjais, ne jo kaltė. Vadovo 
pareiga išmokyti jaunuolius 
gražiai pašokti tautinius šo
kius, o ne lietuvių kalbos, ką 
jis sėkmingai ir kantriai 
daro jau eilę metų. Kiek 
man žinoma, po p. B. Lap- 
šienės išėjimo, visi jauni 
grupės vadovai daugiau ar 
mažiau savo šokėjus ’’ko
mandavo” angliškai. 
Rišdami darbščius jaunuo
lius prie ’’gėdos stulpo”, 
vargu juos pritrauksime. Ar 
negeriau tiko apie tai asme
niškai pasikalbėti su grupės 
vadovu, kurį, kaip bendruo
menės valdybos narį, pirmi
ninkas dažnai sutinka.

Pirmą kartą iš bendruo
menės pirmininko išgirdau, 
kad kažkas deda pastangų 
Adelaidės bendruomenę lik
viduoti ir mane priskiria 
prie jų. Kadangi tokių likvi
datorių nežinau, tai ir norė
damas negalėčiau prie jų 
prisidėti.

Labai abejoju, kad šie

KĄ ATSTOVAUS MŪSŲ SPORTININKAI 
ČIKAGOJE?

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos leidžia
mame žurnale ’’Pasaulio 
Lietuvis” Nr 8-9 Iljų P.L. 
Sporto Žaidynių Organiza
cinis Komitetas patalpino 
’’Mes kviečiame”, kurį aš čia 
noriu pakartoti, kad ir šiek 

kasdienišką, visiškai kito
nišką, niekada negirdėtą, 
tokį besvyruojantį tarp pa
lengvėjimo ir histerijos. 
Man pačiam nebeliko jėgų 
nei juoktis, nei keikti. Tik 
kai ji, ištraukusi pagalvėlę iš 
po ožkos kojų, ėmė mušti ją 
per galvą, šaukdama:

— Škudekš, tu bjaurybe! 
škudekš! Į ką pavertei mano 
naują sofą? — pradėjau atsi
gauti.

Tada tik ir pamačiau, kad 
ji yra iš kur nors pabėgusi. 
Ant kaklo buvo diržiukas, o 
nuo jo kabėjo galas nu
trauktos grandinėlės. Ir, 
matyti, buvo išpaikyta, net į 
tabaką įpratinta. Iš karto 
norėjau paskambinti polici
jai, bet vėl susigriebiau. Ir 
tegu sau. Su vargu išstū- 
mėm į kiemą, uždarėm duris 
ir žiūrėjom, kur ji eis. 0 ji 
pastovėjo, pastovėjo, pa
kraipė galvą, pasidairė, 
apsisuko, užlipo atgal ant 
priebučio ir ėmė ragu 
krapštinėti duris. Matyt ta
bakas traukė į vidų. Kai Al
dona norėjo paimti kokį žabą 
ir tolyn nuvyti, sulaikiau.

— Tegu sau, — pasakiau, 
— Žiūrėsim, ar ir rytą čia 
tebebus.

Buvau jau visiškai atsiga
vęs ir prisipažinau:

— Tu netikėsi. Žinau, kad 
sunku tikėti. Man pačiam 
dabar sunku, bet iš pirmo 
akies metimo pamaniau, kad 
ant sofos guli tikras velnias.

— Užtat ir lemputė iškri
to, — nusijuokė žmona.

Nusijuokiau ir aš. Dabar 
abu galėjom juoktis. Ir oras 
nebeatrodė toks tvankus. 
Gal nuo to juoko, o gal ir to
dėl, kad vėjelis pasisuko iš 
kitos pusės.

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir. 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

bendruomenės pirmininko 
pamokslavimai ir priekaištai 
pasitarnaus mūsų bendruo
menės vienybei.

Korespondentas, kaip be
pasielgtų, jis reprezentuoja 
tik save, kai bendruomenės 
pirmininkas reprezentuoja 
visą bendruomenę.

B. Straukas

tiek sutrumpintai:
’’Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės globojamas lietu
vių jaunimas, susirinkęs iš 
keturių kontinentų, turės 
progos išbandyti savo jėgas 
sporto aikštėse ir parodyti 
mūsų tautos atžalyno fizinį, 
dvasinį ir kultūrinį pajėgu
mą. >

Tegul Il-sios sporto žai
dynės suburia vienon šei- 
mon sporto vienetus, pavie
nius sportininkus ir sporto 
darbuotojus.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
ir Il-sios sporto žaidynės te
būna mūsų vienybės ir tau
tinio sąmoningumo simbolis!

Lietuviai sportininkai, Či
kaga jūsų laukia 1983 me
tais.”

Mano supratimu, šis kvie
timas negalioja A. Laukaičio 
organizuojamai sportininkų 
išvykai į Čikagą, nes jis ir jo 
organizacinis komitetas jau 
seniai atsuko nugarą Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menei, pasirinkę kelionių 
biurą, kuris yra sovietų oro 
linijos Aeroflot agentas, nes 
šis agentas palaiko artimus 
ryšius su sovietų valdžios 
pareigūnais.

’’Mūsų Pastogės” Nr. II 
’’Reikalai iš kitos pusės” ra
šo: ’’Kas liečia Organizacinį 
Išvykos komitetą, tai jis 
dirba ir daro viską, kad 
Australijos lietuviai sporti
ninkai turėtų pačias geriau-

POKALBIS SU SAULE

Būdamas savo galybės 
viršūnėje Brežnevas kartą 
anksti rytą kreipėsi į saulę:

— Tu viską matai ir seki, 
kas vyksta ant žemės. Sa
kyk, saulute, kas yra šiandie 
galingiausias pasaulyje?

— Žinoma, tik tu, Brežne
vai!

Apie vidurdienį Brežne
vas vėl žvilgterėjo į saulę to 
paties klausdamas. Saulė 
patvirtino, ką buvo sakius 
ryte.

Pavakarėj po įvairių po
sėdžių ir norėdamas page- 

sias sąlygas ir Amerikoje 
bei Kanadoje kuo gražiau ir 
iškilmingiau reprezentuotų 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenę, kurios nariais jie 
buvo, yra ir bus”. Pasirašė 
A. Laukaitis. Tačiau po ba
landžio 9-10 d.d. Melbourne 
įvykusios Australijos Lietu
vių Bendruomenės vadovų 
suvažiavimo rezoliucijos, 
kuri nurodo, kad netinka nei 
vienam lietuviui vykti į 
Čikagą per kelionių biurą, 
kuris bizniauja su sovietų 
valdžia, A. Laukaitis jau ne- 
bepretenduoja atstovaująs 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenę. Todėl, kad išven
gus dar didesnių nesantaikų 
Australijos lietuvių sporti
ninkų šeimoje yra dvi išei
tys: atsisakyti pasirinkto 
kelionių biuro, kuriam 
priešinasi daug sportininkų 
ne vien tik iš bendruomenės 
taško, bet ir dėl kainos, nes 
Bendruomenės 
organizuojama išvyka yra 
žymiai pigesnė. Antroji išei
tis yra, dabartiniam Išvykos 
komitetui neatidėliojant at
sistatydinti, kad mes dar 
turėtume pakankamai laiko 
tinkamai susiorganizuoti ir 
gražiai reprezentuoti Aus
tralijos Bendruomenę, nes 
tik jos globojamas lietuvių 
iaunimas yra kviečiamas 
dalyvauti Čikagos sporto 
varžybose.

Reikia tikėtis, kad atei
nančiame suvažiavime 
Krašto Tarybos atstovai at
kreips rimtą dėmesį į Aus
tralijos lietuvių sporto or
ganizaciją, ypatingai į Čika
gon vykstančią grupę, kad ji 
neatstovautų privačios fir
mos, bet Australijos Lietu
vių Bendruomenę.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
ir Il-sios Sporto Žaidynės 
tebūna mūsų vienybės ir są
moningumo simbolis!

Su pagarba
Robertas Sidabras 

rinti savo nuotaiką Brežne
vas vėl atsisuko į saulę:

— Tai kas yra galingiau
sias pasaulyje?

Saulė nekantriai atsiliepė:
— Brežnevai, tu esi mela

gis, sukčius, tironas ir bai
lys, kad vienas bijai net pe
reiti per gatvę.

Nustebęs Brežnevas nori 
sužinoti, kad gal saulė apsi-, 
riko, nes per dieną nieko ne-’ 
įvyko, kas sumažintų jo ga
lybę.

Saulė atsakė:
— Kvailas tu, Brežnevai. 

Ar nematai, kad esu jau Va
karuose ir galiu tau sakyti 
teisybę į akis!
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

MELBOURNE

MELBOURNAS LAUŽO 
ĮSIGYVENUSIAS

TRADICIJAS

Petrui Morkūnui 70

Kas atsitiko su Melbourne 
Lietuvių Dienų rengėjais? 
Kodėl jie vietoj įprasto Li
teratūros ir Dainos Vakaro 
pasišovė surengti Literatū
ros - Tautosakos vakarą? 
Todėl jau pačioje tokio su
manymo pradžioje ne vienas 
kraipė galveles, o kai kurie 
net energingai priešinosi.

Atsakymas visai papras
tas - Literatūros ir Dainos 
vakarui nesurasta organiza
torių. 0 kaip su Literatūros - 
Tautosakos vakaro pravedi- 
mu? Šiaip taip organizatorė 
surasta, nors ir neprityrusi. 
Gerų norų ir energijos ne
trūksta, bet ar to užteks 
sėkmingai pravesti tokį 
spektaklį?

Programa numatyta plati 
ir sukviesta aibės atlikėjų.

Skeptikai susiėmė sau už 
galvų ir pranašingai pa
reiškė: kaip pasiklos taip iš
miegos.

Taigi Lieteratūros - Tau
tosakos vakarui dirva pa
ruošta puikiai.

Nors žadamas vakaras ir 
sudarė įspūdį, lyg tai būtų 
absoliutiškas nukrypimas 
nuo tradicijų, tačiau jis iš 
tikrųjų reiškia tik literatū
ros sąvokos praplėtimą. Čia 
jau nebepristatomi moder
nių lietuvių rašytojų kūri
niai, o užakcentuojama pati 
tautos kūryba, t.y. tauto
saka, kurioje sutelkta ne tik 
mūsų tautos muzikiniai ir 
šokių sugebėjimai, bet ir 
mūsų tautos išmintis, sąmo
jus ir gudrumas susietas su 
patarimais ir jumoru. Taigi, 
tautosakai priskiriama ne 
vien tik liaudiesdainos ir šo
kiai. Šį kartą norme iškelti 
taip labai apleistą mūsų 
tautos išmintį, kuri yra su
telkta patarlėse, priežo
džiuose, mįslėse ir kitur. Ji 
dar gyva mūsų vyresniojo 
kartoje, tačiau taip jau 
nykstanti jaunimo tarpe. 
Kas nežino pavyzdžiui 
patarlių ’’Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi”, ’’Kalk geležį kol 
karšta”, ”Su durnu du 
turgu” - juk jos tokios 
pamokinančios.

Bandant vakaro progra
moje įterpti visus tauto
sakos žanrus, susidurta su 
gan didele problema, bū
tent, pačios pristatymo for
mos pasirinkimu. Ilgai 
diskutuota, ar statyti vaidi
nimą, integruojant įvairias 
tautosakos dalis, ar patiekti 
’’gryną” tautosaką.

Pirmuoju atveju numaty
ta pavaizduoti lietuvių šei
mos krikštynas. Pirkioje 
motina su kūdikiu, vaikais ir 
kūma. Visa šeima ruošiasi 
krikštynoms. Pagrindiniai 
veikėjai kalbasi apie laumes. 
Kad kūdikiui neatsitiktų ko 
blogo, kūmos nusprendžia 
kūdikį išnešti per langą. 
Pramatyta liaudies dainos, 
priežodžiai ir prietarai. No
rėta pavaizduoti, kad pasi
kalbėjimuose ir veiksmuose 
dar dominuoja senojo tikėji
mo prietarai, kurie per 
šimtmečius tapę lietuvių 
gyvenimo dalimi.
t Šios pristatymo formos 

atsisakyta, nes tokiame 
Lietuvių Dienoms sukurta
me vaidinime būtų sunku 
atrinkti tikruosius tautosa-

kos perliukus, tai yra at
skirti patį veiksmą nuo tau
tosakos.

Pasirinkta antroji versija 
- pristatyti tautosaką visai 
tiesioginiai, būtent
įvairiems atlikėjams pasa
kojant, menant mįsles bei 
minkles, dainuojant dainas, 
šokant. Nutarta tautosakos 
atranką komentuoti. Bus 
stengiamasi kiek galint gy
vesniu būdu pristatyti besi
kaitaliojančius tautosakos 
deimančiukus, kurie kalei
doskopiškai besisukinėdami 
prieš : žiūrovų akis, pa
traukliai ir džiuginančiai 
veiktų tiek į jaunus, tiek ir 
vyresniuosius.

Visi, kurie atsilankė į 
Melbourno Dainos Sambūrio 
1982-jų metų tradicinį - me
tinį koncertą, ilgai liks dė
kingi mūsų dainoriams, ku
rie dar kartą įrodė, kad Dai
nos Sambūris yra gerai pa
siruošęs Lietuvių Meno 
Dienoms.

Dar gerą pusvalandį prieš 
koncerto pradžią pradėjo 
rinktis žmonės į didžiąją 
koncertų salę ir jų tarpe 
matėme svečių iš Adelaidės, 
Sydnejaus. Latrobe Valey, 
Geelongo ir net iš Lietuvos. 
Malonu buvo matyti, kad ir 
mūsų kaimynai latviai ir es
tai pamilo lietuvių dainas ir 
su užsidegimu sekė visą 
koncertą.

Šis koncertas buvo skir
tingas nuo daug kitų, nes tai 
buvo ištisinis dainos kon
certas, kurį paįvairino Gee
longo lietuvių choras.

Scenoje išsirikiavo geras 
pusšimtis Melbourno Dainos 
Sambūrio dainininkų, kurių 
besišypsą veidai aiškiai ro
dė, kad jie yra gerai pasi
ruošę ir tik laukia dirigentės 
Birutės Prašmutaitės mos
to. Po dviejų liaudies daine
lių, choro vadeles perėmė 
dirigentė Danutė Levickie
nė ir jautėsi, kad su kiekvie
na daina vis kilo įtempimas

Tas atneštų vyresnie-’ 
siems malonių prisiminimų 
iš to gausaus mūsų tauto
sakos lobyno, o jaunieji 
galėtų visai netyčiomis ką 
nors vertingo iš tos progra
mos pasisavinti. To įgyven
dinimui numatyta ir pačią 
publiką bent minutėlei 
įtraukti veikėjais.

Norint, kad mūsų progra
moje dalyvautų kiek 
daugiau lietuviško jaunimo
Literatūros - Tautosakos 
vakaras ruošiamas ne 
Lietuvių Namuose, o ’’Royal 
Showgrounds” patalpose, 
kur tą patį vakarą, bet kiek 
vėliau, įvyks ir Jaunimo Su
sipažinimo vakaras.

Stengsimės jus suįdominti 
- pradžiuginti, prajuokinti, o 
gal kuriam ir ašarėlę nu
braukti.

Jiaunieji ir mažiukai patir
site įdomių negirdėtų daly
kų.

Vyresniesiems grįš malo
nūs prisminimai.

Lauksime Jūsų visų, tik
rai lauksime!

K.B. - Č.

Melbournas dainuoja!
ir dainų garsai nukėlė klau
sytojus prie Nemuno.

Toliau programoje Gee
longo choras, kuriam vado
vauja mums artimas ir gerai 
žinomas Vytautas Straukas. 
Kad ir nelabai skaitlingas 
Geelongo choras, bet balsin
gas ir gerai paruošęs prog
ramą ir su malonumu buvo 
išklausytos dvi dainelės.

Pirmąją koncerto dalį 
Melbourno Dainos Sambūrio 
moterys, vadovaujant Biru
tei Prašmutaitei baigia dar
niai sudainuojant tris daine
les.

Antroje koncerto • dalyje 
matome skaitlingą vyrų 
chorą, kur kiekvienas daly
vis dėvi gražią spalvotą 
tautinę juostą. Tai Melbour
no ir Geelongo chorų vyrai. 
Dirigentė Danutė Levickie
nė.

Toliau vėl prisipildo scena 
Dainos Sambūrio daininin
kais ir Birutė Prašumaitė 
vykusiai ir sumaniai išveda 
visą chorą į Klausučių uly- 
tėlę, vėl žygiuojame per Vil
nių ir solistas Jurgis Rūbas 
aiškina garsią Vilniaus pra
eitį. Danutė Levickienė ne
leidžia Jurgiui Rūbui vie
nam keliauti ir labai vyku
siai, visu choru, prisitaiko 
prie jo solo partijos. Sekan

Negalima nepaminėti 
Petro Morkūno sulaukus 70 
metų. Jis užaugo lenkų oku
puotame Vilniuje. Kai Lie
tuva džiaugėsi nepriklauso
mu gyvenimu, Petras jautė 
ir išgyveno sunkų lenkų 
okupacijos jungą ir yra 
visapusiškai nukentėjęs.

Susipažinau su P. Morkū
nu plaukiant pirmojo trans
porto laivu į Australiją 1947 
metais. Dar prieš išplau
kiant Diepholz stovykloje 
buvo sudarytas Lietuvių 
Komitetas, į kurį ir aš 
pakliuvau. Man buvo paves
ta suorganizuoti chorą. 
Bendrakeleivių tarpe buvo 
’’Aušrinės” choro adminis
tratorius B. Bukevičius, tu
rėjęs pluoštą choro dainų ir 
giesmių, ir būrelis to choro 
dainininkų. Trūko tik diri
gento. Jau plaukiant susiti
kau su Pertru Morkūnu, ku
rį po didelių pastangų pri
kalbinau būti organizuojamo 
choro vadovu. Pirmasis 40 
vyrų choro pasirodymas su 
keturiomis dainomis įvyko 
Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjime, o pirma
sis koncertas Australijoje 
buvo suruoštas Pertho lie
tuviams, kur sudainuota per 
20 dainų. Klausytojų tarpe 
tebuvo tik 9 lietuviai.

Bonegillos stovykloje už
trukome ilgokai ir čia turė
jome visą eilę pasirodymų. 
Mus išsklaidžius iš stovyklos 
po įvairius darbus dar ilgai 
Albury radijo stotis trans
liavo šio choro dainas.

Apsigyvenęs Melbourne 
Petras tuoj sudarė 20 vyrų 
chorą ir pirmasis šio choro 
koncertas įvyko 1949 m. 
birželio 4 d. Tai buvo pirmas 
ir paskutinis šio choro pasi
rodymas.

Kiek laiko pastovaus cho
ro Melbourne nebuvo, bet 
vis tiek buvo giedama pa
maldų metu. Tik kun. J. 
Petrausko primicijoms Pet

čioje dainoje jauniausia 
Melbourno solistė - Virginija 
Bruožytė kalbėjo nuo Bi
rutės kalno.

Paskutinėje koncerto da
lyje abudu chorai scenoje. 
Sekančiai dainai diriguoti 
iškviestas buvęs Geelongo 
choro dirigentas Mečys Ky-

Šauliai Melbourne
Lapkričio 20 d. 7 vai. Lie

tuvių Namuose North Melb. 
44-50 Errol Str. Vytenio 
Šaulių kuopos Moterų Sek
cija suruošė pirmutinį Madų 
paradą, kuris sutraukė 120 
žmonių.

Gražiai papuoštame ta
kelyje grakščiai paradavo 
jaunos ponios ir panelės, ne
atsiliko ir senesnio amžiaus 
ponios. Buvo labai didelis 
pasirinkimas nuo maudymo 
kostiumo iki vakarinės suk
nelės. Po parado buvo gali
ma už pusę kainos tuos mo
delius įsigyti. Šiam paradui 
vadovavo šaulė Marytė Šid
lauskienė idėjusi labai daug 
pastangų.

Buvo ir turtingas laimės 
šulinys, gerai paruoštas L. 
Lipkevięienės. Vakarienę 

ras suorganizayo vienkartinį 
chorą ir primicijų metu su
giedojo šv. Cecilijos mišias 
lotyniškai. Po kelerių metų 
vysk. V. Brizgio atsilanky
mo proga Petras atgaivino 
tą patį chorą ir per iškilmin
gas pamaldas St. Patrick’s 
katedroje pakartotos šv. 
Cecilijos mišios.

Vėliau Petras suorganiza
vo vyrų kvartetą, kuris 
greitai virto oktetu ir išsi
laikė kuone 25 metus, net 
išleidęs savo dainų plokštelę 
’’Kur banguoja Nemunėlis”. 
Oktetas buvo gana judrus, 
lankėsi net po kelis kartus 
įvairiuose lietuvių kolonijo
se Australijoje.

Nuo 1964 m. P. Morkūnas 
vadovauja Melbourne Liet. 
Parapijos chorui, kuris 
gieda per kiekvienas liet, 
pamaldas, ruošia religinius 
koncertus, kviečiamas aus
tralų pamaldose. Parapijos 
choras taip pat išleido lietu
viškų giesmių plokštelę 
’’Garbė Tau Viešpatie" su 16 
giesmių.

Petras Morkūnas ir 
sulaukęs 70 metų dar nėra 
pavargęs ir tikimės jis dar 
ilgai darbuosis lietuviškos 
giesmės ir dainos arenoje. 
Ilgiausių metų Petrui!

Kazys Mieldažys

mantas, nes numatyta dai
nuoti ’’Rytų šalelėj”, kurią 
sūkųrė pats dirigentas. 
Energingai Mečys Kyman
tas užvaldė virš septynias
dešimt dainininkų ir Mairo
nio žodžiais aiškino grožį 
Rytu šalelės.

Siekė trys lengvai malo
nios dainelės, kurias prave- 
do Vytautas Straukas ir pa
baigai Birutė Prašmutaitė 
Narsuolio dainą.

Paminėtini dar keli asme
nys, be kurių neišsiverčia 
Dainos Sambūrio koncertai. 
Tai Sambūrio akompaniato- 
rė Zita Prašmutaitė, Juozas 
Balčiūnas, tvarkąs scenos 
šviesas, p. Aras, garsiakal
bių meisteris. Nemažiau 
svarbūs yra ir p.p. Ališaus
ko ir Šidlausko patarnavi
mai.

Po koncerto Sambūrio 
šeimininkės surengė ’’puo
tą”, kurios metu Sambūrio 
Valdyba buvusiam ilgame
čiu! choro dirigentui ir va
dovui Albertui Čelnai įteikė. 
Garbės Nario pažymėjimą.

ELBE

paruošė E. Lipčienė talki
ninkaujant S. Červinskienei, 
M. Leudinskienei ir E. Gab- 
rielaitienei. Pasveikinimo 
žodį tarė Moterų Sekcijos 
vadovė E. Lipčienė.

Iš uždarbio kuopos pirm. 
S. Lipčius Sporto klubui 
’’Varpui" įteikė $ 50 auką.

Grojo šaulių kuopos dža- 
zas, vadovaujant J. Maci
jauskui, padedant E. Baltu
čiui, šauliui A. Bruožiui.

Sunkiausius darbus atliko 
J. Kvietelaitis, kultūros ir 
parengimų vedėjas. J. Zo- 
nius ūkio skyr. vedėjas ir E. 
Šidlauskas.

E. Lipčienė 
Moterų Sekcijos vadovė
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LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,

Senokai bešnektelėjome. 
Štai nuskubėjo ir žavingasis 
ruduo Čikagos apylinkėse ir 
atšiaurūs vėjai nuvilnijo 
miškais, drauge nusinešda
mi visą medžių lapų spalvin
gą žaismą. Po tokių nuotaikų 
sugrįžkime į Čikagą, pagy
venkime artėjančios žiemos 
nuotaikomis ir pasižvalgy
kime po Čikagos lietuvių 
tikrai labai gyvą, šakotą 
kultūrinį gyvenimą. Ne vel
tui Čikaga vadinama laisvo
jo pasaulio lietuvių sostine, 
nes čia turime ir aukščiau-, 
sias valdžias — PLB Valdy
bą, milijoninį Lietuvių Fon
dą, Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir daug, daug gyvų, 
patriotinių organizacijų, ku
rios kad ir menkesniais ren
giniais vis tik praturtina lie
tuviškąjį gyvenimą.

Neabejoju, kad Australi
jos lietuviai,kad ir mažesne 
Rlotme, taip pat gyvai juda, 

lenu prieš porą metų Ade
laidėje įvykusias Australijos 
Lietuvių Dienas. Vistik man 
paliko malonų, gerą įspūdį. 
Tuo labiau, kad Australijos 
lietuvių žymiai mažiau, ne- 
kad vienoje Čikagoje. Gė
riuosi skaitydamas apie vėl 
artėjančias LD Melbourne. 
Neabejoju, kad ir jos praeis 
sėkmingai. Gaila, šį kartą 
pas jus viešėti neteks. Tik 
mus atstovaus vyriausioji 
dukra Danguolė su dukraite 
Vanessa, kurios viešės pas 
Ramunę ir adv. Ričardą Sa
dauskus pirmą kartą ir nori 
susipažinti su Australija ir 
lietuvių gyvenimu.

Tuo pačiu Čikagos lietu
viai sparčiai ruošia

ANTRĄSIAS PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENAS, 

į kurias, be abejo, sulėks ir 
Australijos lietuviai, 
ateinančiais metais birželio 
25 - liepos 4 d.d.

Kaip jau žinote, Antrosios 
PLD bus plačios apimties, ta 
proga įvyksta Dainų šventė, 
Sporto žaidynės, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atidarymas, Lietuvių operos 
"Lietuviai” pastatymas 
miesto centro didžioje audi
torijoje ir pats svarbiausias 
įvykis Pasaulio Lietuvių 
Seimas. II PLD ruošimo 
darbams vadovauja vyr. 
komitetas, kuriam vadovau
ja didelio takto vyras, ak
tyvus visuomenininkas Dr. 
Antanas Razma. Atskiriems 
renginiams sudaryti atskiri 
pagelbiniai komitetai: Dainų 
šventei vadovauja Vaclovas 
Momkus. Dainų šventėje 
dalyvaus keliasdešimt 
chorų, su 1300 dainininkų ir 
keliolika jaunių chorų su arti 
500 dainininkų. Sporto žai
dynėms vadovauja inž. Val
das Adamkus ir jo pavaduo
tojas Rimas Dirvonis. Nu
matoma, kad sporto žaidy
nėse dalyvaus apie 1000 
įvairių šakų sportininkų. 

Laukiama daug sportininkų 
ir iš Australijos ir tikime, 
kad toks stiprus organizato
rius, sporto entuziastas, 
žurnalistas Antanas 
Laukaitis sugebės atskrai
dinti puikių žaidėjų, ir aus- 
traliečiai nuskins ne vieną 
patį gražiausią laimėjimų 
žiedą.

PLJ Kongresas tęsis visą 
mėnesį Amerikoje ir Kana
doje. Jo ruošimo darbams - 
komitetui vadovauja jauna, 
talentinga ir gabi Violeta 
Abariūtė. Tikimasi, kad 
Kongrese dalyvaus iš viso 
laisvojo pasaulio įvairių ša
lių nemažas atstovų skai
čius. Iš viso numatoma, kad 
Kongreso įvairiose progra
mose dalyvaus apie 800 jau
nuolių. Kultūrinių renginių - 
talentų, literatūros, koncer
tų ir pasilinksminimo va
karų bus apsčiai ir niekam 
neteks nuobodžiauti. Tik 
reikės sveikatos, ryžto ir 
kiek pinigėlio...

Pats kultūrinis ryškiau
sias momentas bus atžymė
tas lietuvių operos pastaty
mu ’’Lietuviai”. Jos pasta
tymas sieks arti $ 100.000. 
Bus ir mūsų dailininkų meno 
parodų, veiks lengvo žanro 
teatras ir kitos pramogos.

Be abejo, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimas 
užims ypatingą vietą II PLD 
eigoje. Čia laisvojo pasaulioMokyklos šventė

MOKYKLA UŽBAIGĖ METUS

Sydnejaus Lietuvių Para
pijos Savaitgalio Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas 
įvyko gruodžio 5 d.

Į pamaldas šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe, mo
kykla, vadovaujama moky
tojų, atvyko organizuotai, 
pasipuošusi tautiniais rū
bais, giedodama giesmę.

Ši diena buvo skirta jau
niesiems ir jie čia dominavo: 
mišių metu mokyklos chore
lis, vad. J. Šliterienei pagie
dojo kelias giesmes, lekciją, 
tikinčiųjų maldas ir aukų at
nešimą atliko patys moki
niai, ’’vargoninkavo” - Jus
tas Ankus. Mišias atnašavo 
kun. Povilas Martuzas. Po 
pamaldų, mokslo metų už
baigimo oficialioji ir meninė 
dalis vyko parapijos salėje. 
Pati salė dekoruota mokinių 
darbų parodėle.

Mokslo metų užbaigimą 
trumpu žodžiu atidarė mo
kyklos vedėja Julija Lašai- 
tienė. Kun. P. Martuzas, 
sergančio mokyklos globėjo, 
prel. Petro Butkaus vardu 
padėkojo mokyklos moky
tojams už įdėtą darbą.

Iniciatyvą vėl perima mo
kyklos auklėtiniai: Vicky 
Renigerytė praneša, kad 
mokykla pasirodysianti su 
’’Lapės teismu”. Į sceną su
bėga visokiausių ’’žvėriukų” 

rinkti lietuvių atstovai ap
tars LB darbus, suplanuos 
ateities veiklą, kuria remsis 
laisvojo pasaulio lietuvių 
gyvenimas. Seimo ruošimo 
komitetui vadovauja irgi 
plataus masto visuomeni
ninkas Dr. Petras Kisielius.

Kaip matote, judame. II 
PLD ruošime dirba iš viso 
17 įvairių komitetų ir komi
sijų. Jose dirba aktyvūs vi
suomenininkai, tų sričių 
žinovai. Viso į darbus įjung
ta arti dviejų šimtų žmonių.

Atskirai turiu pažymėti 
kultūrinių renginių paskirtį. 
Kultūriniais renginiais rūpi
nasi JAV LB Krašto Valdy
bos, Kultūros Tarybos pir
mininkė Ingrida Bublienė. 
Energinga, sumani, puikiai 
valdanti žodį, nestokojanti 
ryžto ir planų. Kultūrinių 
renginių tikslas - parodyti 
laisvojo pasaulio lietuviams 
apie mūsų kūrybingumą, 
gyvastingumą ir mūsų tau-' 
tinės kultūros lobius. Tai 
svarbu.

Tad, mielas Redaktoriau, 
trumpa mintimi apmečiau II 
PLD planus. Ruoškitės į jas 
ir Jūs ir Australijos lietu
viai. O mes visus svetingai 
priimsime. Apie kitus kul
tūrinius įvykius šnektelėsi
me sekančiame reportaže. 
Visiems geriausi linkėjimai

Jūsų Jurgis Janušaitis

- visa kiškių armija, įvai
riausi paukščiai, lapė, vilkas, 
meška - kur tu ten visus iš
skaičiuosi... Inscenizacijos 
tekstus skaito Betina Mige- 
vičiūtė ir Danutė Stasiūnai- 
tytė, gi visi kiti ’’teisė” ne
gerą lapę...

. Vaikų darželio mažyliai, 
talkinant pirmaskyrių, pa
šoko nykštukų šokį, į kurį 
buyo įsimaišiusi ir jauna, 
žvali raganėlė - su jų pasiro
dymu žiūrovus supažindino 
Venta Protaitė.

Kristina Nagulevičiūtė 
pristato I-mo skyriaus 
mokinius, deklamuojančius 
eilėr. ”Aš esu lietuvis”, o 
Aistis Bieri - kad mergaitės. 
pašoksiančios Kepurinę, kąj 
jos dailiai atliko.

Monika Auglytė į sceną 
iššaukia Oželį šokančius 
berniukus, kurių tikrai nuo
širdus jaunų ožiukų vaizda
vimas sukėlė iš žiūrovų pu-. 
sės katučių audrą.

Visi mokyklos ’’vyrai”, 
’’ginkluoti” tautinėmis 
vėliavėlėmis, padeklamavo 
eilėraštį ’’Vytis* (pranešėja - 
Julytė Viržintaitė), o Miku
tis Burokas paskambino 
pianinu Bethoveno kompo
ziciją (pristaitė Rasa Venc- 
lovaitė).

Oficialioj daly p. Danutė 
Ankuvienė, mokyklos glo-

TALKA” LTD
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus

- 12 °/o
- 13 %
- 14 %

15 %

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 iki $5000
nuo $ 5000 iki $ 10.000
nuo $ 10.000 iki $ 50.000
nuo $ 50.000 ir daugiau

Terminuoti indėliai priimami tik; pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
Sale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
J 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tei. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

bėjo prel. Petro Butkaus 
vardu įteikė mokyklos ve
dėjai, mokytojams ir talki- 
ninkams-kėms dovanėlių.

Scenoje pasirodo Bronius 
Stašionis, Australijos Lie
tuvių Fondo įgaliotinis, ku
ris padėkojęs mokytojams 
už jų darbą, apdovanojo 
pažangiausius šios mokyklos 
mokinius-nes piniginėmis 
dovanėlėmis, o jų buvo ne
mažai: Elenutė Šliogerytė, 
Andrius Lašaitis, Julytė 
Viržintaitė, Darius Ankus, 
Rasa Venclovaitė, Betina 
Migevičiūtė ir Danutė Sta- 
siūnaitytė.

Prie mikrofono mokinė 
Monika Migevičiūtė prane
ša, kad mokyklos auklėtiniai 
pabaigai duosią dainų ir 
šokių montažą... Į šio mon
tažo pabaigą teko įsijungti ir 
visai publikai.

Betinos Migevičiūtės 
pakviesti, stojamės maldai 
ir Tautos Himnui ir po to 
pakviesti prie pyragaičių ir 
kavos.

Mokyklai ir šiemet vado- 
’vavo p. Julija Lašaitienė. Jai 
talkino kelios pasišventusios 
mokytojos: su pačiais jau
niausiais - vaikų darželiu, 
susidedančiu iš 8 mažylių, 
dirbo Daiva Stadalninkaitė, 
o su I-mu skyrium (5 mo
kiniai) - Nijolė Venclovienė; 
joms į talką ateina Justina 
Kedienė. Il-rą skyrių (10 
mok.) mokina Emilija Vir- 
žintienė, IlI-čią (6 mokiniai) 
ir IV-tą (2 mokinės) - pati 
mokyklos vedėja Julija La
šaitienė. Dainų moko Juta 

Šliterienė, talkinama Miku
čio Buroko; tautinių šokių - 
Emilija Viržintienė ir Daiva 
Stadalninkaitė.

Mokyklai talkino tėvų ko
mitetas: pirm. Danutė An
kuvienė, sekr. Emilija Vir
žintienė ir ižd. Laima Čelky- 
tė-Crook. b. ŽalysŽinelės

Redakciją pasiekė Lietu
voje pogrindyje leidžiamos 
"Aušros* laikraščio 31 (71) 
numeris. Iš straipsnių pažy
mėtini: atsišaukimas gelbėti 
Antaną Terlecką ir ypač su
krečiantis aprašymas apie 
bolševikų siautėjimą ir žu
dynes tuoj po karo Merkinės 
apylinkėje, kur buvo sude
ginti ištisi kaimai ir jų gy
ventojai išžudyti. Bolševikų 
taip reklamuojamas Pirčiu
pio sunaikinimas karo metu 
tėra tik šešėlis, ką bolševi
kai darė ir siautėjo Dzūkijo
je. ♦**

Ashfield priemiesty Syd- 
nejuje daug metų sėkmingai 
veikia Dalmar Weekend 
Gallery, kuri tebūna atidara 
tik savaitgaliais, bet turi 
gerą vardą ir joje nuolat iš
stato savo kūrinių daug gar
sių vardų, kaip Lloyd, Rees, 
J. Gleeson, J. Cassab. Čia 
rodėsi ir lietuvia dailininkai, 

kaip H. Šalkauskas, L. Urbo
nas. E. Kubbos. Prieškalė
dinėje galerijos parodoje, 
kuri užsidarė gruodžio 5 d., 
dalyvavo dailininkai Leonas 
Urbonas ir Eva Kubbos.

kasdienžinios iš viso pasaulio pirm. . penkt. 7.30 vai. vak. šešt. - sekm. 6.30 vai. vak.
aUMKOMDOUNHaU:
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Syd. Lietuvių Namuose
Namų valdyba nuoširdžiai 

dėkoja visiems, talkinin
kams. Plačiau apie talką ap
rašysime vėliau!

’’SPINDULIO”
KONCERTAS

SYDNEJUJE

Jau daug spaudoje rašyta 
apei atvykstantį Los Ange-* 
les L.B. ansamblį. Ansamb
lis į Australiją atvyksta -su 
plačia ir įvairia programa.

SAUSIO 7 d., PENKA- 
DIENĮ, Bankstown Town 
Hall Theatre, Civic Centre, 
Didysis Koncertas - lietu
viškų tautini šokių, dainų ir 
muzikos vakaras. Bilietų 
kaina $ 5 asmeniui. Vaikams 
iki 14 metų - $ 3. Visos vietos 
numeruotos. Salė talpina 
339 asmenis. Bilietai . iš 
anksto gaunami pas A. Mi- 
gų, sekmadieniais po 2 vai. 
Lietuvių’ Namuose arba po 
darbo skambinti 726 4139. 
Norėdami įsgyti geresnes 
vietas prašome paskubėti. 
Jei liks, bilietai bus parda
vinėjami ir prie įėjimo.

SAUSIO 8 D., ŠEŠTA
DIENĮ, Sydnejaus Lietuvių 
Namuose - antrasis koncer
tas su skirtinga programa 
pritaikinta mažesnėms pa
talpoms, o kartu ir pabend
ravimas su užjūrio svečiais. 
Įsidėmėkite datas ir nepra
leiskite progos! Taip pat 
prašome atvykstančiam lie
tuviškam jaunimui parodyti 
mūsų svetingumą. Grupę 
reikia apgyvendinti Sydne- 
juje. Apgyvendinimo reika
lais rūpinasi B. Barkus. 
Grupė atvyksta sausio 5 d. 
(trečiadienį) ir išskrenda 
sausio 9 d. (sekmadienį). 
Jeigu galite vieną kitą jau
nuolį ar jaunuolę priglausti 
ir pagloboti, prašome pra
nešti B. Barkui (tel. 73 3984) 
arba į klubo raštinę (tel. 
708 1414). Laukiame jūsų 
paslaugos.

PASKOLŲ - AUKŲ
VAJUS

Buvo anksčiau rašyta, kad 
yra asmenų, kuriems nėra 
pilnai aišku kas vyksta su 
surinktais pinigais, kur jie 
panaudojami ir panašiai.

Kaip buvo skelbta prade
dant vajų, pagrindinis tiks
las buvo atsipalaiduoti nuo 
banko paskolos, už kurią 
mokami aukšti nuošimčiai.

Pažvelkime kiek esame 
surinkę aukomis ir paskolo
mis. Iki lapkričio 21 d. viso 
aukomis ir paskolomis 
įplaukė $ 69735. Šią sumą 
sudaro dviejų rūšių aukos -■ 
paskolos. Pirmoji - tai aukos 
ir paskolos įmokėtos pini- 
gaię. Antroji rūšis - tai au
kos ir paskolos, kurios buvo 
pervestos iš anksčiau 
paskolintų pinigų. Kitaip ta
riant ne vienas narys perve

STAR MEMORIAL CO.

dė savo paskolas ar dalį jų į 
beprocentines paskolas, gi 
kiti, savo esamųpaskolų dalį 
ar nuošimčius uz jas - paau
kojo. Šios rūšies aukotojų - 
skolintojų turime sumoje $ 
21397 (aukomis - $ 10589 ir 
beprocentinėmis paskolomis 
- $ 10808).

Reiškia, iš bendros sumos 
pinigais buvo gauta $ 48338 
ir įvairiais pravedimais - $ 
21397.

Nuo liepos 1 d. grąžinta 
nariams paskolos (nariai at
siėmė savo duotas paskolas) 
sumoje $ 36046.77. Taip pat 
yra narių, kurie greitu laiku 
nori atsiimti savo paskolas.

To pasėkoje suma, kuri 
turėtų būti panaudota grą
žinimui banko paskolos, 
smarkiai sumažėjo. Bet rei
kia neužmiršti, kad nors šie 
narių pervedimai nesudaro 
didesnės galimybės suma
žinti banko paskolą, bet jie 
daug padėjo sumažinti mūsų 
bendrą įsiskolinimą. Pažvel
kime į skaičius! Nuo liepos 1 
d. atmokėta nariams pasko
los - $ 36046.77. Nariai per-

ALB METRAŠTĮ GALIMA IŠ ANKSTO UŽSI
PRENUMERUOTI IR PAREMTI JO IŠLEIDIMĄ. PA
RAMĄ IR PRENUMERATAS PRIIMA KIEKVIENA 
APYLINKĖS VALDYBA.

SYDNEJUJE PRENUMERATĄ PRIIMA IR 
TALKOS SKYRIUS.

MELBOURNE - KLUBO VEDĖJAS JUOZAS 
KRIKŠČIŪNAS.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA

Gruodžio 5 d. (sekmadie
nį) Lietuvių Klube susirinko 
netoli pusšimčio vaikų ir 
tėvelių Kalėdų Eglutei. Ka
lėdų Senelis (Gintas Ka
minskas) prie gražiai iš- 
juoštos eglutės visus apda- 
ino įvairiausiomis dovanė- 
ėmis, po to sekė vaikų puo
ta su vaisvandeniais, ledais, 
saldumynais ir kitokiomis 
gėrybėmis.

Apylinkės vadovybė dė
koja ponioms Vilijai Maže- 
lienei, Vidai Howe (Pužaitei) 
ir kitoms prisidėjusioms už 
triūsą ruošiant šią sėkmingą 
vaikų šventę.

PERTH
Malonūs svečiai iš Sydne

jaus p.p. Sakai praskaidrino 
mūsų kolonijos padangę, at
sivežę parodyti video juos
telių iš Sydnejaus Lietuvių 
Dienų. Pertiškiai, būdami 
tolokai nuo didesnių lietuvių 
centrų Rytinėse Valstybėse, 
Lietuvių Dienų lengvai ne
pasiekia, todėl buvo įdomu 
bent T.V. ekrane pamatyti 
masinių sporto, dainų ir šo- 

vedė iš esamų paskolų į au
kas - $ 10589. Tai sumažino 
mūsų įsiskolinimą $ 46636, 
priedo už šią sumą nereikės 
mokėti ir metinių nuošimčių. 
Beprocentinėmis paskolomis 
gavome - $ 41908. Tad jau 
dabar savo metinę atmoka
mų nuošimčių sumą sumaži
nome apie $ 11000.

Manome, kad šis paaiški
nimas plačiau nušvies mūsų 
aukų - paskolų vajaus eigą ir 
kokį efektą jis atneša į mūsų 
bendrą finansinę padėtį. Šia 
proga, reiškiame gilią pa
garbą ir padėką visiems na
riams, lietuviškoms organi
zacijoms ir tautiečiams, ku
rie supratę reikalo svarbą 
suskubo į pagalbą. Lietu
viška dosni širdis mus jun
gia vieningam darbui.

Vajaus reikalais kreiptis į 
valdybos iždininką A. Migų 
(tel. 726 4139) arba į bet kurį 
valdybos narį. Aukos bei 
paskolos priimamos bet ko
kio dydžio. Dar kartą nuo
širdžiai visiems dėkojame.

Sydnejaus Lietuvių 
Namų informacija

kančio lietuviško jaunimo 
pasirodymų.

Pertraukos metu, ponių 
M. Stankevičienės ir T. 
Kasputienės suorganizuota 
susipažinimo arbatėlė, ku
rios metu pasidalinta įspū
džiais ir pasišnekučiuota.

Pertiškiai dėkingi p. 
Sakui už parodytą istorinį 
filmą, o Bendruomenės Val
dybai, už išnuomavimą apa
ratūros ir suorganizavimą 
lapkričio 11 d. malonaus po
būvio.

*___♦
Spalio 31 d., Lietuvių Na

muose, lietuvių atstovo prie 
Baltiečių komiteto p. P. Če
kanausko rūpesčiu
suorganizuota ’’baltiečių po
piete’. Dalyvavo apie šimti
nė svečių, atstovaujančių 
visas tris Pabaltijo tautas. 
Pasidalinta prisiminimais iš 
paskutinių dienų apleidžiant 
tėviškę, išklausyta prakal
bų, sveikinimų ir parodyti 
filmai.

Čia pat suruoštos liaudies 
meno parodėlės, susilaukė 
didelio dėmesio. Lietuvišką 
skyrių suorganizavo p. O. 
Liutikienė.

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms 
Siuntinys No. 1 — 1982.

1 pora geriausių "Levi” denim jeans; 1 pora 
’’Wrangler” velveto jeans; 3 metrai geriausio šilkinio ak
somo suknelei; 3 metrai vilnonės eilutei medžiagos su 
įrašu ’’All wool made in England”; 1 komplektas vyriškų 
arba moteriškų žieminių apatinių rūbų; 1 sv. geriausių 
mohair ir vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė suknelei 
medžiaga.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 400.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: 

medžiagos galima pridėti 4 m. ir 3m. dirbtinio minko 
kailio paltui.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su 
muitu):
Avikailiai %, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5 sv.

$220
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv. 100 
Pigesnis minko kailis paltui 88
Jeans, rumbuoto velveto 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis 44
Vilnonė arba šilkinė skarelė 12
Telescopic lietsargis 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai 44
Puiki suknelei'medžiaga 40
Šilkinio velveto medžiaga suknelei 3 m. "66
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 66
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 80
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 100

Šie produktai galima siusti su rūbais: */z sv. arbatos - $
4, V? sv. nescafes - 6, 1 sv. pupelių kavos - 7,1 sv. šokola
do - 7, 40 cigarečių - 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiun
timui $ 52.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes 

tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, persiunčiame palikimus į Lietuva . 
prekėmis arba valiuta.

Baltic Stores & Co.
International Mail Order & Gift Parcel Service.

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB England.

Panašūs pobūviai, turėtų 
būti ruošiami bent kartą 
metuose, kad susidarytų 
tampresni tarpusavio san
tykiai, bendrai veiklai tarp
tautiniame forume nes, jei 
kada išauštų laisvės rytas, 
jis išauš ne pavieniui bet vi
siems kartu.

S-s

KIEK LIETUVIŲ 
AUSTRALIJOJE?

1981 Census (gyventojų 
surašymas) parodė kad 
Australijoje yra 5846 gy
ventojų, gimusių Lietuvoje. 
Pagal valstijas:
Viktorija 2033
N aujasis Pietų W elsas 1730 
Pietų Australija 1056
Vakarų Australija 376
Kvynslendas 338
A.C.T. — Kanbera 170
Tasmanija 128
Šiaurės Teritorija^ 15

Aišku, dar reikia priskai
čiuoti tuos lietuvius, kurie 
gimę ne Lietuvoje, bet Vo
kietijoje, Australijoje ar ki
tur. Čia klausimas pasidaro 
sudėtingesnis, nes tada ten
ka klausti, kas yra lietuvis? 
Nesileidžiant į keblesnius to 
klausimo aspektus, galima 
spėti, kad suskaitant visus 
Australijos gyventojus, ku
rie negimę Lietuvoje, bet 
kurių arba abudu tėvai, arba 
vien tėvas ar motina gimė 
Lietuvoje, skaičius būtų pa
našus į Lietuvoje gimusių 
skaičių. (Leidžiant, kad be
veik visi yra susporavę, ir 
priimant kaip vidurkį po 2 
vaikus šeimoje.) Iš viso, ta
da, lietuvių Australijoje bū
tų maždaug dešimt tūkstan
čių.

Lietuvoje gimusių skai-‘ 
čius, 5846, yra 4% žemesnis 
negu 1976 gyventojų sura
šyme. Kadangi mūsų gretos 
retėja, itin svarbu, kad ta 
saujelė mūsų naujų imi
grantų būtinai užsirašytų 
1986 surašyme, kad jie yra 
gimę Lietuvoje (ne 
U.S.S.R.).

Gintautas Kaminskas
AU. CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Phene— Works: 649 6901 R9-5451 — Evening

mtmiitowg boirtMTw w

Rookwood CoMotoiy. LIETUVIAI. ĮSIDĖMĖKITE!

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, N.S.W., 2141

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina, paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainba? % skini Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Paa
ugėję.

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Pagal statistiką pastarai
siais metais Anglijoje kele
riopai padidėjo plėšikavimas 
- įsilaužimai į namus ir gy
ventojų užpuolimai. Taip pat 
padidėjęs nusikaltimų skai
čius ir Australijoje. Ypač 
paskutiniu metu vyksta 
nuolatiniai įsilaužimai į na
mus. Yra nukentėjusių ir 
daug lietuvių.

Mūsų Pastogė Nr. 49, 1982.12.13, psl. 7.

7



SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414>

rį dalyvauti užsirašo pas 
Liet. Klubo vedėją p. E. 
Birkmanienę iki sausio 2 
dienos.

Lauksime visų.
Pensininkų Klubo Valdyba

PRIEŠKALĖDINĖ
STAIGMENA

Neseniai rinkoje pasirodė 
žinomo melburniškio solisto 
Jurgio Rūbo dainų plokštelė 
"Bernužėli, nesvoliok” su 
Angela Dhar piano palyda. 
Ilgo grojimo plokštelė, įdai
nuota 14 dainų, iš kurių de
vynios yra lietuvių kompo
zitorių, o likusios kitataučių. 
Plokštelės aplankas A. Sa
vicko.

ATSILIEPKITE!

DOMISI LITUANISTIKA

National Library of Aus
tralia Canberroje per Syd
nejaus Lietuvių Klubo bib
liotekos spaudos kioską įsi
gijo knygų už kelis šimtus 
dolerių. Per minėtą kioską 
galima įsigyti lituanistinių 
knygų įvairiomis kalbomis 
nurodant leidėją.

Svečiai iš užjūrio - Los 
Angeles Spindulio ansamb
lio šokėjai ir dainininkai 
Sydnejuje lankysis ir kon-. 
certuos nuo sausio 4 d. iki 
sausio 9 dienos. Svečius 
turėsime per jų viešnagėji- 
mo laiką priglausti ir paglo
boti. Tautiečiai, sutinką ką 
nors iš jaunųjų svečių pas 
save priglausti ir pagloboti, 
prašomi skubiai pranešti 
Baliui Barkui tel. 733984 ar
ba Liet. Klubo vadovybei 
tel. 908 1414.

Gruodžio 18 d., šešt., 7.30 vai.
VAKARONĖ 

Gros geras orkestras; 
Būsite pavaišinti vynu; 
Laimingi durų prizai; 
Įėjimas laisvas.

Gruodžio 24 d., penkt.
11 vai.: Klubas atdaras.
7 vai. KŪČIOS
Įėjimas $ 7 asmeniui, vaikai žemiau 10 
metų veltui. Bilietus užsisakyti iki 
gruodžio 21 d.

PENSININKŲ KLUBE
PRANEŠIMAS

Gruodžio 19 d., sekm., 3 vai., 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų Senelis ir dovanos narių vai
kams kurie buvo registruoti.

Gruodžio 25 d. KALĖDŲ DIENA. 
Klubas uždaras.

Gruodžio 26 d., sekm., 7 vai.
KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS 

Gros geras orkestras.
Įėjimas laisvas.

Sydnejaus Liet. Pensinin
kų Klubas šaukia narių suri- 
sinkimą 1983 m. sausio 6 d., 
2 vai. Syd. Liet. Namuose. 
Susirinkime privalomai da
lyvauja visi nariai, nes bus 
renkama valdyba ir po to 
narių kalėdinis pobūvis. No-

Melbourne DLK Vytenio 
Šaulių Kuopos Valdyba pra
neša, kad gruodžio 30 d. 9.30 
vai. ryto, Lietuvių Namuo
se, 44-50 Errol Str., Nt. 
Melbourne įvyks Melbourno 
kuopos šaulių ir šaulių sve
čių iškilmingas susirinki
mas.

Maloniai kviečiame daly
vauti susirinkime dalinių 
šaulius svečius, atvykusius 
Melbourno Lietuvių Dienų 
proga.

Šaulių Kuopos Valdyba
Sulaukęs brandaus am

žiaus neseniai į pensiją išėjo 
žinomas sydnejiškis poetas 
Juozas Alinis Jūragis. Aus
tralijoje jau išleidęs du 
stambius poezijos rinkinius, 
prieš dvidešimt metų sure
dagavęs Australijos Lietu
vių Metraštį ir Plunksnos 
Klubo almanachą ’’Plunksna 
ir Žodis”.

PRANEŠIMAS
Palengvinus p. V. Bire- 

tienei padengti išlaidas pa
darytas a.a. Stepo Kava
liausko laidotuvėms, aukojo: 
Gyvojo Rožančiaus D-ja 10 
dol., Syd. Pensininkų Klubo 
nariai - 314 dol. ir Sydnejaus 
parapijiečiai 429 dol.

Rinkėjai

Pagerbiant a.a. Julių Ja
šiūnų vietoj gėlių 20 dolerių 
Mūsų Pastogei aukojo B. ir 
P. Ropės. Ačiū.

DĖMESIO MOKSLEIVIAMS — STUDENTAMS

Naujų Metų balius Melbourne
Linksma nuotaika — geras orkestras (tas pats, kuris visiems patiko Varpo 

klubo, baliaus metu)
Visus jaunus ir senus kviečiame sutikti Naujus Metus su sportininkais ir 

jaunimu. Baliuje galėsite susitikti ’’Spindulio” šokėjus ir Amerikos 
jaunimą

Balius įvyks Woodhall pavilione, Show Grounds patalpose gruodžio 31 d. 
7.30 vai. vak.

Bilietai $ 10 asmeniui. Vakarienė galima bus pirkti vietoje. Gėrimais patys 
apsirūpina.

Bilietus užsakyti pas Varpo klubo valdybos narius Raimondą Mucenieką tel. 
534 1029, Valę Balnionienę 699 8949 arba Lietuvių Namuose sekmadieniais 
nuo 1.30 iki 3 vai. p.p.

ARTĖJA KŪČIŲ
VAKARAS

Jį pradėsime radijo prog
rama per 2 EA stotį 7 vai. 
vak. Tai religinės progra
mos valandėlė, kurią ište
sėjau per 30 metų. Vėl gir
dėsite kapeliono kun. P. 
Butkaus religinį - tautinį 
pasveikinimo žodį, supintą 
su kalėdinėm giesmėm ir 
Tautos Himnu.

Savo šeimoje ar bendras 
Kūčias pradėkime 7 vai. šiuo 
15 min. susikaupimu, ypač 
malda ir mintimis junkimės 
su broliais tėvynėje ir pa
sauly.

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS

Per visą Adventą, o ypač 
gruodžio 19 d. bus klausoma 
išpažinčių Lidcombe nuo 10 
vai. ir per pamaldas. Ti
kintieji kviečiami atgailos 
sakramentu paruošti savo 
sielas ir širdis Kristaus už
gimimui.

ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMAS — MŪSŲ VISŲ 
PAREIGA: PAREMK JO IŠLEIDIMĄ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS.

Jau 12 metų, kaip Viktorijos Švietimo Ministerijos ži
nioje šeštadieniais veikia lietuvių kalbos kursai. Pamokos 
vyksta rytais 9-12 vai. University High School gimnazijos 
patalpose, Parkville.

Šių metų kursai neseniai baigėsi. Turėjome dvi klases: 
žemesnę ir High School Certificate lygio. Kursuose dirba 
prityrę kvalifikuoti mokytojai — Dr. K. Brazaitienė ir S. 
Malijauskas.

Ateinančiais metais reikalinga daugiau mokinių, nes 
kitaip nebus pilnos klasės ir dėl to vieną jų gali uždaryti.

Moksleiviai jau iš antrosios gimnazijos klasės kviečia
mi stoti į šiuos kursus, nes juos baigus lietuvių kalbos pa
žymys Švietimo Ministerijos užskaitomas kaip vienas 
privalomų dalykų gimnazijos baigimo atestate (High 
School Certificate).

Rimtai pagalvokite ir supraskite, kad šiems kursams 
įsteigti reikėjo daug pastangų, kol buvo išgautas pripaži
nimas, kad lietuvių kalba būtų vienu H.S.C. dalyku. Negi 
dėl moksleivių trūkumo leisime, kad tuos kursus valdžia 
uždarytų?!

Ar graikai, olandai, latviai ir kiti, kurie įsteigė savo 
kursus tik po lietuvių pastangų irpavyzdžio, vertina savo 
kalbą daugiau, negu mes savąją?

Moksleiviai ir tėvai kviečiami ir raginami lietuvių kal
bos kursais rimtai susirūpinti ir nedelsiant kreiptis į Bro
nių Gasiūną skambinant tel. 560 1142.

Melb. Švietimo Komitetas

ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA
Visus maloniai kviečia į

NAUJŲ METŲ BALIŲ
gruodžio 31 d. 7.00 vai. vak. 

CAMBERWELL CIVIC CENTRE 
340 Camberwell Rd. Camberwell

Karšta 4 patiekalų vakarienė. Platus pasirinkimas gėrimų. Linksma 
’’Apollo Trio” muzika

Stalus’ užsisakyti pas A. Bajorą 306 8595 Viktorijos gyventojams
A. Žilinską dienos metu 328 3665. Vakarais: 583 4258 kitų valstijų svečiams

PAMALDOS KALĖDOSE mės, atliekamos Dainos 
choro, vadovaujant B. Kive- 

Gruodžio 25 d. iškilmingos riui. Kviečiami visi Sydne- 
pamaldos Lidcombe St. Joa-* Ja,įs lietuviai ir svečiai^ 
chim’s bažnyčioje 11.30 vai. 
Pamaldose kalėdinės gies-

Sausio 1 d., šešt., Naujų 
Metų pamaldos 11.30 vai. o 
taip pat ir visais sekmadie
niais įprasta tvarka.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. Nr. buvo 
paskelbti aukotojai Augs
burgo (Vokietijoje) liet, pa
minklinio kryžiaus remon
tui. Sąraše įvyko netikslu
mų. Ne po $ 10, bet po $ 20 
aukojo: J. Karpavičius, V. 
Laukaitienė, kun. P. Butkus, 
V. Bernotas. S. Eimutis, 
Šėkų šeima. Ant. Laukaitis.

Suinteresuotuosius dėl 
klaidos maloniai atsipra
šome. Red.

A.L.B. Melbourno Apylinkės Valdyba 
rengia

Spindulio Ansamblio Dainų ir Tautinių Šokių

sausio 2 d. 4 vai. Camberwell Civic Centre salėje 
Camberwell Rd. Camberwell

Bilietus užsisakyti pas p. A. Bajorą, telef. 306 8595
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Kun. P. Butkus

NAUJA LIETUVIŲ 
ŠEIMA MELBOURNE

Jau kiek laiko, melbour- 
niškiams žinomas visuome
nininkas Paulius Mičiulis 
dairėsi sau tinkamos gyve
nimo bendrakeleivės.

Ir štai, lapkričio 27 d. įvy
ko Pauliaus Mičiulio ir Jonės 
Žvirzdinienės vestuvės. 
Sveikiname! L
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